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PODZIĘKOWANIE

ŻYCZENIA
Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Delegaci VII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu działając w imieniu naszego środowiska zawodowego w dniu 27 października 2015r. obdarzyli moją osobę dużym zaufaniem
powierzając mi pełnienie funkcji Przewodniczącej
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznani na czas VII kadencji. Jest to dla mnie zaszczyt reprezentować Was w różnych gremiach, ale i ogromny obowiązek wypełniania codziennych niezliczonych zadań. Rzeczywistość, w której przyszło naszemu środowisku pielęgniarek i położnych pracować, a zwłaszcza nieustające zmiany w systemie ochrony zdrowia wymagają pełnej gotowości do działania. Stając przed tym wyzwaniem liczę na Wasze wsparcie i pomoc oraz proszę o jedność w działaniu. Chcę być mądra Waszą mądrością i silna Waszą siłą.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Teresa Kruczkowska

Na czas Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się Nowego Roku
przekazuję najlepsze życzenia zawarte w poniższym tekście:

„Nadzieja wchodzi w nasze progi
Miłość otwiera ramiona
Dzień wszystkim nam drogi
Radość smutek pokona.
Pierwsza gwiazdka zaświeci
Życzliwość z uśmiechem się splata
W świat kolęda poleci
Wiara do serca wkracza.
Przystańmy więc na chwilę
Nadzieja niech przetrwa rok cały
Uśmiech króluje codziennie,
A wiara niech kruszy skały!”
Dużo pozytywnych myśli
i wiary w samo dobro

życzy
Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu
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SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
Przemówienie Pani Teresy Kruczkowskiej
Przewodniczącej ORPiP w Poznaniu

Szanowni Goście
Drodzy Delegaci
Kiedy cztery lata temu
w październiku 2011 roku
rozpoczynaliśmy VI kadencję działalności samorządu, określiłam ją jako czas
zmian. Dzisiaj patrząc z perspektywy końca kadencji
mogę powiedzieć, że było
to bardzo trafne określenie,
gdyż zmiany w ochronie
zdrowia następowały jedna
po drugiej, mając również
niemały wpływ na naszą samorządową pracę.
Na przełomie V i VI kadencji – w lipcu 2011r.
- weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, a potem systematycznie akty wykonawcze
w postaci rozporządzeń
Ministra Zdrowia. Jedno z nich – rozporządzenie w sprawie postępowań
konkursowych na kierownicze stanowiska w ochronie zdrowia minister podpisał w lutym 2012r. pod
presją pracodawców zapisy są tak skonstruowane,
że nasz samorząd w trzyosobowym składzie (w stosunku do sześciu przedstawicieli kierownictwa zakładu) nie ma najmniejszego wpływu na wybór pielęgniarki naczelnej, przełożonej czy oddziałowej. Tak
więc, procedura konkursowa stała się czystą formal-

nością. Strata czasu, pieniędzy i niepotrzebny stres
dla kandydatów.
W tym czasie pracuje w Ministerstwie Zdrowia
powołany przez Ministra
Zdrowia Zespół ds. opracowania norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych w
podmiotach leczniczych. W
pracach Zespołu udział biorą przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Po ponad 2 latach
Zespół wypracowuje konkretne zapisy rozporządzenia, które pod koniec października 2012r. zostają
przekazane do konsultacji społecznych. Efekt ? 28
grudnia Minister Zdrowia,
znów pod presją, ale tym
razem Związku Powiatów
Polskich, kilkoma pociągnięciami pióra wykreśla
zapisy bardzo istotne dla
naszego środowiska (między innymi czas opieki bezpośredniej i pośredniej, kategorie pacjentów, 2-osobową obsadę pielęgniarską
/1 stół operacyjny, zakaz
1-osobowych obsad na dyżurach w oddziałach) i podpisuje rozporządzenie w
sprawie sposobu obliczania
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Już pierwsze wyliczenia pokazują, ze jest

blikacją na 24 sierpnia, zato sposób absurdalny, np.
wierają masę błędów i niew 20-łóżkowym oddziażyciowych zapisów. Dziele pediatrycznym wystarsiątki uwag zostało zebraczą na wszystkie dni i dynych w NRPiP i przekazażury niespełna 3 pielęgniarnych do Ministra Zdrowia.
ki. Ochroną dla pielęgniarek
i położnych miał być wproSzanowni Państwo
wadzony w 2011r. zapis,
że absolwentki uczelni piePrzytoczone zmiany to
lęgniarskich i położniczych
tylko niektóre przykłady
przez okres dwóch lat nie
obrazujące, że ciągle musimogą prowadzić działalnomy być w pełnej gotowości
ści w formie praktyki zawodo działania i walczyć o nadowej. Tą ochronę stanowileżne nam miejsce w systeła umowa o pracę. W ostatmie. Nasz głos rozsądku nie
nich dniach ukazała się nozawsze był i jest brany pod
welizacja ustawy znosząca
uwagę, stąd dzisiaj mamy
ten zapis. Z pożytkiem dla
kampanię „Ostatni dyżur”.
kogo?
Zainicjowana przez NRPiP ,
Nowelizowane były takprowadzona we wszystkich
że nasze wiodące ustamiastach
wojewódzkich,
wy tj. o samorządzie piegłośnym echem odbiła się
lęgniarek i położnych oraz
w całym kraju. Od wielu lat
o zawodach pielęgniarmówimy o problemie niedoki i położnej. Najdalej idąboru pielęgniarek i podpoce zmiany dotyczą nowych
wiadamy rozwiązania. Zauprawnień pielęgniarek i
miast skorzystać z naszych
położnych oraz kształcenia
propozycji, Minister Zdropodyplomowego.
wia obmyśla krótką ścież22 lipca 2014r. Sejm
kę, by ratowników medyczprzegłosował zmiany w
nych, nad kształceniem któUstawie o Zawodach Pierych nikt już nie panuje,
lęgniarki i Położnej wproprzekwalifikować na persowadzając nowe uprawnienel pielęgniarski. Nie o takie
nia w postaci możliwości
zmiany nam chodziło i nie
wystawiania recept i skietakich oczekujemy.
rowań na badania diagnostyczne przez pielęgniarki i
Szanowni Państwo, Kopołożne, ale po ukończeniu
leżanki, Koledzy
kursu
specjalistycznego
w tym zakresie. OptowaPodczas jednego z moich
liśmy za włączeniem trewystąpień zapytałam; czy
ści tego kursu w program
będzie taki czas, że witając
specjalizacji, skoro specjaPaństwa będzie można polistka będzie miała uprawwiedzieć – „jest dobrze”?
nienia do wystawiania reW tej chwili z pewnością
cept i skierowań. Odponie, ale ja mam cały czas
wiedź była jednoznaczna
nadzieję, że taka chwi– nie! – musi być odrębne
la nadejdzie. Może nie bęszkolenie. Mija 15 miesięcy
dzie to słowo „dobrze”, ale
od wprowadzenia nowelinp. „jest lepiej”. Ta nadziezacji, a programów szkoleń
ja powoduje, że stawiamy
jak nie było, tak nie ma.
cele i dążymy by je osiąOstatnia informacja - „pignąć, choć droga do nich
szą się”. Zapisy wchodzą w
jest dość trudna.
życie z dniem 01.01.2016r.
Dzisiaj przypadło mi zaJest to zadanie dodatkowe,
kończyć VI etap na nawymagające uzupełnienia
szej drodze samorządowej,
kwalifikacji, ale bez dodatdrodze niełatwej, z wybokowych finansów.
jami, czasem wieloma zaOstatnia zmiana w tym
krętami. Stąd serdecznie
roku i to olbrzymia – nowe
dziękuję wszystkim, którzy
programy szkoleń podyplotowarzyszyli mi i wspierali
mowych dla pielęgniarek
na każdym jej odcinku.
i położnych: specjalizacji,
kursów kwalifikacyjnych i
Bardzo dziękuję.
(Zdjęcia pochodzą z archiwum OIPiP w Poznaniu)
specjalistycznych.
Pisane w
Przewodnicząca ORPiP
pośpiechu, by zdążyć z puw Poznaniu
Teresa Kruczkowska
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Wystąpienia gości:
– Pani Szydłowska Bożena – Posłanka RP – dziękuję za zaproszenie. Na początku posłużę się słowami Elizy Orzeszkowej „ku celom
pożądanym wiodą trudne drogi”. Muszę powiedzieć, że Pani Przewodnicząca jest wyjątkową osobą, która potrafi prostować te drogi. Gratuluję
Pani Przewodniczącej determinacji, a Państwu siły w wykonywaniu tego
trudnego zawodu. Reprezentuję tu rząd, który kończy swoją kadencję
i chciałabym powiedzieć, że nie wszystko udaje się załatwić tak, jak by
się chciało. Powodem jest brak środków. Jednak w działalności w nowej
kadencji Sejmu obiecuję, że będę Państwa ambasadorem, chcę pracować w Komisji Zdrowia, by pomóc Wam te ścieżki prostować. Życzę Wam
wszystkiego najlepszego. Jestem pod wrażeniem słów hymnu pielęgniarskiego, który dzisiaj usłyszałam. Zawód, który wykonujecie jest bardzo
trudny, tak naprawdę jest to misja. Mimo, że sama nie korzystałam, ale
dane mi było towarzyszyć członkom rodziny i znajomym przy łóżku chorego, podziwiać i być wdzięczną za Waszą pracę. Życzę, aby drogi były
jak najkrótsze, aby cele były osiągnięte, życzę przede wszystkim zdrowia, a także zwykłej, ludzkiej życzliwości i spełnienia marzeń. A na koniec proszę - zostańcie i nie wyjeżdżajcie.
Bożena Szydłowska

– Pan Krzysztof Kordel – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej – Pani Prezes, Szanowni Państwo,
mogę podpisać się pod wystąpieniem Pani Prezes, bo nawet niektóre
przytoczone akty prawne są takie same. Pani Prezes nie powiedziała jednego - że te akty prawne do zaopiniowania przychodzą w piątek po południu, a termin kończy się w czwartek. W związku z tym jest oczywiste, że nikt nie chce słuchać fachowców. Co do słów Pani Poseł - to nie
jest tak, że nie ma pieniędzy, tylko te pieniądze trzeba racjonalnie wykorzystać. Udowodniła to determinacja związku zawodowego i samorządu, gdzie ”jakieś” pieniądze się znalazły. Celowo użyłem słowa „jakieś”. W związku z tym mam nadzieję, że nowy rząd dotrzyma składanych obietnic i tych pieniędzy znajdzie się więcej. Nie kupimy za to młodości, a w obu naszych zawodach widać starzenie się, więc przyłączam
się do życzeń Pani Poseł abyśmy zdrowi byli. Od siebie chciałem podziękować Pani Przewodniczącej za współpracę. Nigdy nie udało się nas poróżnić. Życzę dobrych wyborów i dalszej dobrej współpracy. Nie ma medycyny bez Was i bez nas.

Krzysztof Kordel

– Pan Jerzy Stroński – Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – podziękował za zaproszenie i współpracę w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych Zawodów Zaufania Publicznego, gdzie Pani Przewodnicząca bardzo aktywnie uczestniczy w spotkaniach, na które zapraszani są także parlamentarzyści, aby przedstawić
im problemy, niejednokrotnie wspólne dla naszych samorządów. Następnie wręczył na ręce Pani Przewodniczącej list gratulacyjny.

– Pani Teresa Gromadzińska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu – odczytała list gratulacyjny Starosty Poznańskiego oraz życzyła trafnych wyborów
i zrealizowania założonych celów.

Jerzy Stroński

– Pan Konrad Maćkowiak - Sekretarz Wojskowej Izby Lekarskiej – w imieniu Prezesa Wojskowej Izby Lekarskiej i swoim własnym
gratuluję Państwu dzisiejszego zjazdu. Cieszę się, że oprócz pracy i Waszego codziennego trudu pamiętacie, że należy coś zrobić dla dobra swojego środowiska, jak również dla naszych pacjentów. Życzę owocnych obrad oraz trafnych wyborów.
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Krystyna Jaracz

– Pani Krystyna Jaracz – reprezentująca Dziekana Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – w imieniu Dziekana oraz własnym i całego środowiska pielęgniarek i położnych pracujących na uczelni chcę przekazać wyrazy najwyższego szacunku dla pracy Pani Przewodniczącej i zarządu mijającej kadencji. Chciałabym podkreślić, że Pani Przewodnicząca bardzo blisko współpracowała z nami nad przebiegiem procesu kształcenia na Uniwersytecie Medycznym, a wkład, sugestie i rady Pani Przewodniczącej były dyskutowane i uwzględniane. Jesteśmy jednym środowiskiem, w związku z tym bliska
współpraca między samorządem a uczelnią, która kształci przyszłe pielęgniarki i położne jest niezbędna. Za ten trud i obecność na częstych zebraniach serdecznie dziękuję, bo jest to dowód na docenianie naszej współpracy. Przyszła kadencja, jak i ta mijająca będzie niosła wiele wyzwań i dlatego ważne jest abyśmy jako środowisko byli w stanie razem wypracowywać
mądre rozwiązania i koncepcje. Dlatego życzę mądrych i trafnych wyborów,
a Pani Przewodniczącej jeszcze raz serdecznie dziękuję.

– Pani Maria Stachowska – Prezes Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce - w imieniu własnym i Kolegium chciałabym złożyć
szczere podziękowania za okres dobrej współpracy, zawsze udzielone
miejsce i poświęcony czas na merytoryczne rozmowy. Zjazd to czas poświęcony przemyśleniom i podsumowaniom, gdzie emocje muszą opadać, aby wybory były trafne. Życzę, abyśmy były dumne z wyboru naszego zawodu, aby pielęgniarka i położna będąca przy łóżku pacjenta
była osobą, która spełnia również swoje marzenia. A radość i satysfakcję
będzie miała wtedy, jeżeli nie będzie przemęczona, wypalona, przymuszana czy sfrustrowana. Życzę, aby pielęgniarka mogła pracować z zadowoleniem i satysfakcją.

Maria Stachowska

Emilia Kin

– Pani Emilia Kin - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie mijającej kadencji - na wstępie dziękuję za
zaproszenie. Jest to moja kolejna obecność u Państwa i po 8 latach swojej pracy samorządowej bardzo wszystkim dziękuję za współpracę. Miałam
możliwość współpracy z poprzednią Przewodniczącą Panią Eleonorą Kamińską i obecną Przewodniczącą Panią Teresą Kruczkowską i stwierdzam, że
dokonujecie Państwo bardzo trafnych wyborów, i możecie być z nich dumni. Dokonujecie wyboru ludzi odważnych, ale i rozważnych. Dziękuję Pani
Przewodniczącej za 4 lata współpracy. Życzę owocnych obrad i trafnych wyborów. Dziękuję za współpracę w imieniu własnym i obecnej przewodniczącej naszej izby.

– Pani Teresa Ratajczak – Sekretarz Zarządu Regionu Wielkopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i
Położnych – dziękuję w imieniu Przewodniczącej Zarządu za zaproszenie, dziękujemy za współpracę. Układała się ona wyjątkowo twórczo. Życzymy sobie i koleżankom, abyśmy zdrowe były, abyśmy doczekały wyjątkowych emerytur, abyśmy mogły godnie żyć. Piękne słowa słyszymy o
naszych zawodach. Tak, jest to wyjątkowy zawód, ale nie należy go mylić
z powołaniem, bo to ciężka i wyjątkowa praca. Życzę trafnych wyborów i
dalszej współpracy.
– Pan Marek Przybył – Przewodniczący ORPiP w Kaliszu - jest mi
niezmiernie miło gościć u Państwa po raz pierwszy. Trzeba mieć nadzieję i
działać, aby było lepiej. Gdybym nie miał tej nadziei, nie zostałbym przewodniczącym w VII kadencji. Nie miałem okazji wcześniejszej współpracy z Panią Przewodniczącą, ale znaliśmy się z innych działań samorządowych w Naczelnej Izbie. Życzę trafnych wyborów, sprawnego procedowania, bo przed Państwem jest dzisiaj dużo pracy i liczę na owocną współpracę w przyszłości.
– Pani Elżbieta Dybowska - przedstawiciel Prezydenta Miasta
Poznania – odczytała adres od Prezydenta – Pana Jacka Jaśkowiaka.
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Teresa Ratajczak
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VII OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu w VI Kadencji
od października 2011roku do października 2015 roku

Przewodnicząca
– Przewoźna Teresa
Wiceprzewodnicząca – Witkowska Wirstlein Renata
Sekretarz 		
– Skokowska Beata
Członkowie 		
– Budna Danuta
			
– Drabowicz Jadwiga
			
– Marcinkowska Emilia
Członek OKR w Poznaniu- Pani Mirosława Skrzypczak
zrezygnowała z pracy w OKR w Poznaniu i złożyła mandat
delegata na OZPiP we wrześniu 2014 roku, z powodu zmiany miejsca pracy.
Komisja Rewizyjna działa zgodnie z art. 24 Ustawy z
dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. Nr 174, poz.1038) oraz Uchwały nr18/VI Krajowego
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011roku
w sprawie ramowych regulaminów organów OIPiP, oraz
Uchwały nr 3/VI OZPiP z dnia 23 marca 2012 roku.
W okresie od 30 października 2011roku do12 października 2015 roku odbyło się 39 posiedzeń OKR , podczas których ustalano terminy przeprowadzanych kontroli, ich zakres, przeprowadzano kontrole oraz omawiano ich wyniki.
W czasie trwania VI Kadencji od października 2011 roku do
października 2015 roku OKR w Poznaniu przeprowadziła 13
kontroli w OIPiP .
Kontrolę OIPiP w Poznaniu przeprowadzono w dniach;
•
01 i 02 marca 2012 roku
•
03 i 04 lipca 2012
•
24 i 25 października 2012 roku
•
09-10 kwietnia 2013 roku
•
16-17 października 2013 roku
●
06 marca 2014 roku
•
01 października 2014- kontrola kasy
•
06 listopada 2014 roku
•
11 grudnia 2014- kontrola kasy
•
17 marca 2015 roku
•
17 czerwca 2015 roku
•
01 października 2015 roku
Zakres kontroli dotyczył oceny działalności finansowogospodarczej OIPiP w Poznaniu.
Kontrolując działalność finansowo- gospodarczą OIPiP
sprawdzono:
• dokumenty finansowe Izby-prawidłowe ich zatwierdzanie i księgowanie
• kontrola kasy -stan gotówki w kasie oraz zgodność z
raportami kasowymi, dowody wpłat i wypłat środków
pieniężnych, terminowość rozliczeń oraz rozliczanie biletów komunikacji miejskiej
• stan środków pieniężnych OIPiP na rachunkach i lokatach bankowych
•
realizację uchwał dotyczących spraw finansowych i gospodarczych ORPiP, PR oraz OZPiP w Poznaniu
• księgi inwentarzowe majątku trwałego i tabele amortyzacji
• dokumentację dotyczącą przyznawania zapomóg
członkom samorządu z funduszu Komisji Socjalnej
• dokumentacje dotyczącą refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych
• ściągalność bieżących i zaległych składek na rzecz samorządu.
• rozliczenia z usługodawcami
•
realizację budżetu w poszczególnych latach
Kontrole przeprowadzano na podstawie uchwał OKR które określały termin kontroli, zakres kontroli oraz skład zespołu kontrolującego. OKR powiadamiała ORPiP o terminach kontroli na co najmniej 7 dni przed terminem kontroli.

Fot: Maciej Krajewski

Komisja Rewizyjna Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych działa w 6 osobowym składzie:

Teresa Przewoźna – Przewodnicząca Komisja Rewizyjnej
Każdy protokół pokontrolny przedstawiała przewodnicząca OKR na posiedzeniach ORPiP
W wyniku przeprowadzonych kontroli w VI kadencji OKR
w Poznaniu stwierdziła:
dokumentacja operacji finansowo- księgowych prowadzona jest na bieżąco i zgodnie zobowiązującymi przepisami – potwierdzona również Opinią Biegłego Rewidenta
podczas przeprowadzonej kontroli. Opinia z dnia 23 lutego 2015 roku.
● Stan środków pieniężnych na dzień 21 września 2015
roku:

•

•

•
•
•
•

1.

Rachunek bieżący

765 686,37 PLN

2.

Lokata BIZNES IMPET- 3 mies
Lokata BIZNES IMPET- 3 mies
Lokata BIZNES IMPET- 3 mies.
Lokata „ochrona kapitału
ARKA”- produkt standardowy
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

131 951,02 PLN
157 431,19 PLN
231 140,29 PLN

RAZEM

1 891394,24 PLN

310 010,10 PLN
295 175,27 PLN

Kontrolowane Komisje – Komisja Socjalna oraz Komisja ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia
Zawodowego oraz Komisja Budżetowa, pracowały w
oparciu o przyjęty plan pracy i regulaminy.
Do sposobu prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej OIPiP w Poznaniu Okręgowa Komisja Rewizyjna w Poznaniu nie ma żadnych zastrzeżeń.
Wszystkie informacje przedstawiane są jasno i czytelnie w dokumentach finansowo-księgowych.
Do wszystkich wniosków i zaleceń pokontrolnych podjęto działania naprawcze.
OKR w Poznaniu pozytywnie ocenia działalność Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Poza tym: Przewodnicząca OKR uczestniczyła w posiedzeniach Prezydium oraz w posiedzeniach ORPiP (w zastępstwie w posiedzeniach ORPiP członkowie OKR.)

OKR w Poznaniu po dokonaniu oceny działalności ORPiP
w Poznaniu w VI Kadencji składa wniosek do Okręgowego
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych o udzielenie absolutorium.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu
Teresa Przewoźna
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VII OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
Sprawozdanie kadencyjne Przewodniczącej Okręgowego Sądu
z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
za okres od dnia 26.10.2011 r. do 31.08.2015 r.
Na mocy Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych
z dnia 1 lipca 2011 r.(Dz. U. Nr 174 poz. 1038) działa Okręgowy Sąd wybrany na VI Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych działa w składzie;
Przewodnicząca: Małgorzata Pięt położna

pielęgniarka
pielęgniarka
pielęgniarka
pielęgniarka
położna
położna

W omawianym okresie sprawozdawczym OSPiP w Poznaniu przeprowadził postępowanie w dwunastu sprawach.
W roku 2011 rozpatrzono sprawę z poprzedniej kadencji,
przeciwko pielęgniarzowi obwinionemu o naruszenie zasad
kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej. W ww. sprawie Sąd orzekł karę nagany.
Syg. akt 1/I/11. W 2012 roku OSPiP w Poznaniu przeprowadził postępowanie w trzech sprawach. Sąd rozpoznał zażalenie na postanowienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2012r. syg akt OSPiP
2/I/12 oraz zażalenie z dnia 25 kwietnia 2012r. syg akt
OSPiP 1/I/12, o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w
sprawie dotyczącej nienależytego sprawowania opieki pielęgniarskiej. Obie sprawy po rozpatrzeniu na podstawie art.
45 ustęp 1 p. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie
pielęgniarek i położnych ( Dz. U. Nr 174, poz. 1038) zostały umorzone. W sprawie trzeciej przeciwko obwinionej pielęgniarce o naruszenie zasad wykonywania zawodu i zasad
etyki zawodowej, Sąd orzekł karę nagany. Syg. akt.2/I/11.
W 2013 roku OSPiP rozpatrzył kolejne dwie sprawy. W
pierwszej sprawie przeciwko pielęgniarkom obwinionym o
naruszenie przepisów o odpowiedzialności zawodowej i zasad kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd orzekł karę upomnienia i nagany. Syg. akt 3/I/12. W sprawie drugiej przeciwko obwinionej położnej o naruszenie zasad wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej, Sąd orzekł karę upomnienia. Syg.
akt.1/I/13.
W 2014 roku OSPiP w Poznaniu przeprowadził postępowanie w dwóch sprawach.
W pierwszej sprawie przeciwko pielęgniarce obwinionej o naruszenie przepisów o odpowiedzialności zawodowej i zasad kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd orzekł karę nagany i zakaz pełnienia funkcji kierowniczych na okres 1 roku - Syg.
akt 2/I/14. W sprawie drugiej przeciwko obwinionej pielęgniarce o naruszenie zasad wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej, Sąd postanowił umorzyć postępowanie - Syg. akt.1/I/14.
Od stycznia do października 2015r. OSPiP w Poznaniu
rozpatrzył cztery sprawy. Sprawa pierwsza przeciwko pielęgniarce obwinionej o naruszenie zasad kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP oraz przewinienie zawodowe – Syg. akt.3/I/14. Sąd orzekł karę upomnienia.
W sprawie drugiej Sąd rozpoznał zażalenie na postanowienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu z dnia
30 grudnia 2014r. syg akt OSPiP 1/I/15 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie dotyczącej nienale-
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Fot: Maciej Krajewski

Członkowie:
Marzena Banach		
Małgorzata Gawlik
Ewa Kusztal		
Alla Rejniak		
Maria Chmielewska
Elżbieta Mikołajewska

Małgorzata Pięt – Przewodnicząca Okręgowego Sądu
żytego sprawowania opieki pielęgniarskiej. Sprawa po rozpatrzeniu na podstawie art. 45 ustęp 1 p. 2 ustawy z dnia
1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz.
U. Nr 174, poz. 1038) została umorzona.
W sprawie trzeciej i czwartej przeciwko obwinionym pielęgniarkom o naruszenie zasad wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP, Sąd po rozpatrzeniu spraw, postanowił umorzyć postępowania - Syg.
akt.3/I/15 oraz 2/I/15.
W związku z odwołaniem jednej ze stron, na orzeczenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych - Syg.
akt.2/I/15, akta sprawy przekazano do NSPiP w Warszawie
celem ponownego rozpatrzenia sprawy.

•
•

•

•

•

W okresie sprawozdawczym członkowie Sądu:
dwa razy w miesiącu pełnili dyżury w siedzibie OIPiP,
w ramach działalności prewencyjnej w środowisku zawodowym przeprowadzono szkolenia na temat odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki/położnej,
uczestniczyli w szkoleniu dla Przewodniczących i członków okręgowych sądów pielęgniarek i położnych, organizowanym przez Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych,
w 2013r. przewodnicząca Sądu ukończyła podyplomowe
studia na Uniwersytecie Warszawskim z prawa medycznego ,bioetyki i socjologii medycyny,
przewodnicząca Sądu uczestniczyła w szkoleniu „Prawo
pracy przy zatrudnianiu i organizacji pracy pracowników
medycznych w 2014r. – możliwości i zagrożenia” organizowanym przez Akademię Rozwoju Budżetu.

Przewodnicząca Sądu uczestniczyła w posiedzeniach Prezydium i Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Przewodnicząca Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych
mgr Małgorzata Pięt
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VII OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
za okres od 26.10.2011 r do 31.08.2015 r
Na mocy Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych
z dnia 1 lipca 2011 r (Dz. U. Nr 174 poz.1038) działa Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wybrany na
VI Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo- Wyborczym Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
Magdalena Sobalik - Pielęgniarka

Pielęgniarka
Pielęgniarka
Pielęgniarka
Pielęgniarka
Położna

Fot: Maciej Krajewski

Zastępcy ORZOZPiP :
Kulesza Barbara		
Szafranek Renata		
Stefaniak Barbara		
Piotrowska Wiesława		
Kaja Katarzyna		

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpatrzono
niżej wymienione sprawy:
Od 26.10.2011 do 31.12.2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprawa
Sprawa
Sprawa
Sprawa
Sprawa
Sprawa

Syg.
Syg.
Syg.
Syg.
Syg.
Syg.

Akt     5/I/09     SPRAWA W TOKU
Akt     4/I/11     UMORZONO
Akt     6/I/11     ZAWIESZONO
Akt     7/I/11     SPRAWA W TOKU
Akt     8/I/11     SPRAWA W TOKU
Akt     9/I/11     SPRAWA W TOKU

Od 01.01.2012 do 31.12.2012
1.
2.
3.
4.

Sprawa Syg. Akt     5/I/09     UMORZONO
Sprawa Syg. Akt     5/I/11     UMORZONO
Sprawa Syg. Akt     6/I/11     SPRAWA W TOKU
Sprawa Syg. Akt     7/I/11     WNIOSEK O UKARANIE
DO SĄDU PiP
5. Sprawa Syg. Akt     8/I/11       UMORZONO
6. Sprawa Syg. Akt     9/I/11       SPRAWA W TOKU
7. Sprawa Syg. Akt     1/12         ZAWIESZONO
8. Sprawa Syg. Akt     2/12         UMORZONO
9. Sprawa Syg. Akt     3/12         UMORZONO
10. Sprawa Syg. Akt     4/12         ZAWIESZONO
11. Sprawa Syg. Akt     CzS 1/12   ODMOWA WSZCZĘCIA
POSTĘPOWANIA
Od

01.01.2013 do 31.12.2013

1. Sprawa Syg. Akt     6/I/11     WNIOSEK O UKARANIE
DO SĄDU PiP
2. Sprawa Syg. Akt     9/I/11     UMORZONO
3. Sprawa Syg. Akt     1/12     ZAWIESZONA
4. Sprawa Syg. Akt     4/12     SPRAWA W TOKU
5. Sprawa Syg. Akt     1/13     UMORZONO
6. Sprawa Syg. Akt     2/13     SPRAWA W TOKU
7. Sprawa Syg. Akt     3/13     UMORZONO
8. Sprawa Syg. Akt     4/13     ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
9. Sprawa Syg. Akt     5/13     SPRAWA W TOKU
10. Sprawa Syg. Akt     6/13     SPRAWA W TOKU
11. Sprawa Syg. Akt     7/13     SPRAWA W TOKU
12. Sprawa Syg. Akt     8/13     SPRAWA W TOKU
Od 01.01.2014 do 31.12.2014
1. Sprawa Syg. Akt     1/12     ZAWIESZONA
2. Sprawa Syg. Akt     4/12     WNIOSEK O UKARANIE DO
SĄDU PiP
3. Sprawa Syg. Akt     2/13     UMORZONO
4. Sprawa Syg. Akt     5/13     UMORZONO
5. Sprawa Syg. Akt     6/13     UMORZONO
6. Sprawa Syg. Akt     7/13     UMORZONO

Magdalena Sobalik – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
7. Sprawa Syg. Ak     8/13     WNIOSEK O UKARANIE DO
SĄDU PiP
8. Sprawa Syg. Akt     1/14     ODMOWA WSZCZĘCIA POSTEPOWANIA
9. Sprawa Syg. Akt     2/14     ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
10. Sprawa Syg. Akt     3/14     SPRAWA W TOKU
11. Sprawa Syg. Akt     4/14     WNIOSEK O UKARANIE DO
SĄDU PiP
12. Sprawa Syg. Akt     5/14     SPRAWA W TOKU
13. Sprawa Syg. Akt     6/14     SPRAWA W TOKU
14. Sprawa Syg. Akt     7/14     SPRAWA W TOKU
15. Sprawa Syg. Akt     8/14     WNIOSEK O UKARANIE DO
SĄDU PiP
16. Sprawa Syg. Akt      9/14     UMORZONO
17. Sprawa Syg. Akt     10/14     SPRAWA W TOKU
18. Sprawa Syg. Akt     11/14     SPRAWA W TOKU
19. Sprawa Syg. Akt     12/14     SPRAWA W TOKU
20. Sprawa Syg. Akt     13/14     SPRAWA W TOKU
Od 01.01.2015 do 31.08.2015
1. Sprawa Syg. Akt     1/12     ZAWIESZONA
2. Sprawa Syg. Akt     3/14     WNIOSEK O UKARANIE DO
SĄDU PiP
3. Sprawa Syg. Akt      5/14     ZAWIESZONA
4. Sprawa Syg. Akt      6/14     UMORZONO
5. Sprawa Syg. Akt      7/14     UMORZONO
6. Sprawa Syg. Akt     10/14     SPRAWA W TOKU
7. Sprawa Syg. Akt     11/14     SPRAWA W TOKU
8. Sprawa Syg. Akt     12/14     SPRAWA W TOKU
9. Sprawa Syg. Akt     13/14     UMORZONO
10. Sprawa Syg. Akt      1/15     UMORZONO
11. Sprawa Syg. Akt      2/15     SPRAWA W TOKU
12. Sprawa Syg. Akt     3/15     ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
13. Sprawa Syg. Akt      4/15      ODMOWA
WSZCZĘCIA
POSTĘPOWANIA
14. Sprawa Syg. Akt      5/15      SPRAWA W TOKU
15. Sprawa Syg. Akt      6/15      ODMOWA
WSZCZĘCIA
POSTĘPOWANIA
16. Sprawa Syg. Akt      7/15      SPRAWA W TOKU
17. Sprawa Syg. Akt      8/15      SPRAWA W TOKU
18. Sprawa Syg. Akt      9/15      SPRAWA W TOKU
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VII OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
PODSUMOWUJĄC :
1. W TRAKCIE KADENCJI PRZEPROWADZONO 42 POSTĘPOWANIA.
2. DO SĄDU PRZEKAZANO 7 WNIOSKÓW O UKARANIE
3. ZAWIESZONO 2 POSTĘPOWANIA
4. UMORZONO 18 POSTĘPOWAŃ
5. ODMÓWIONO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W 7 PRZYPADKACH
6. W TOKU POZOSTAŁO 8 POSTĘPOWAŃ
Są to dane na dzień 31 sierpnia 2015 roku.

-

Sprawy dotyczyły między innymi:
zaniedbań w zakresie opieki
wykonywania czynności pod wpływem alkoholu
podejrzeń o przywłaszczenie mienia pacjenta
nie zachowania tajemnicy zawodowej
przekroczenia kompetencji w wykonywaniu zawodu pielęgniarki
zaniedbania w stosunku do pacjentów jak również dokumentacji medycznej
nie poszanowania godności i intymności pacjenta
zaniedbania w opiece nad położnicą
podejrzenie o przyczynienie się do śmierci
łamanie praw pacjenta
błędy przy wykonywaniu czynności pielęgniarskich
nieudzielenie pomocy pacjentowi w zagrożeniu życia
nieetyczne zachowanie pielęgniarek/położnych

- fałszowanie dokumentacji
- kradzież leków na oddziale
- zła opieka okołoporodowa
PONADTO:
1. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
uczestniczy w posiedzeniach Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
2. Rzecznik i Zastępcy Rzecznika dyżurowali dwa razy w
miesiącu w siedzibie OIPiP w Poznaniu ul. Grunwaldzka
65, w II i IV środę miesiąca w godzinach od 16 do 17.
Poza dyżurami pracowali nad wyżej wymienionymi sprawami.
3. Okręgowy Rzecznik oraz jego Zastępcy brali udział w
szkoleniach na temat „Procedowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych”
oraz innych przydatnych w pełnieniu funkcji.
4. W ramach działalności prewencyjnej w środowisku zawodowym przeprowadzono około 40 szkoleń dla pielęgniarek i położnych w szpitalach okręgu poznańskiego,
które cieszyły się liczną frekwencją.
5. Rzecznik brał czynnie udział w konferencji dla pielęgniarek i położnych z wykładem na temat „ Doświadczeń
podczas wypełniania obowiązków samorządowych”.
Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
mgr Magdalena Sobalik

Podczas obrad VII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych delegaci podjęli:
6 APELI, 1 STANOWISKO, 1 REZOLUCJĘ
1. APEL NR 1 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN ZAPISÓW W AKTACH PRAWNYCH
2. APEL NR 2 W SPRAWIE DOŁĄCZENIA DRUKU SKIEROWANIA NA REALIZACJĘ ZLECEŃ
DO UMÓW ZAWIERANYCH Z NFZ
3. APEL NR 3 W SPRAWIE MODYFIKACJI ZESTAWU PRZECIWWSTRZĄSOWEGO OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA
12 STYCZNIA 2011R.
4. APEL NR 4 W SPRAWIE POWOŁANIA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
5. APEL NR 5 W SPRAWIE ZNIESIENIA LIMITU PRZYJĘĆ NA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
6. APEL NR 6 W SPRAWIE UJEDNOLICENIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
7. STANOWISKO NR 1 W SPRAWIE POPARCIA DLA DZIAŁAŃ NACZELNEJ RADY MAJĄCYCH NA CELU UMOCOWANIE MINIMALNYCH WYNAGRODZEŃ W

USTAWIE ORAZ

NORM ZATRUDNIENIA W UMOWACH KONTRAKTOWYCH Z NFZ
8. REZOLUCJA NR 1 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W PROGRAMIE KS-PPS

Treść w/w opublikujemy w następnym numerze.
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VII OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu dokonał następującego wyboru organów
OIPiP w Poznaniu na czas VII kadencji:
• Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu:
		
Teresa Kruczkowska
• Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu:
		
Barbara Stefaniak
• Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
		
Małgorzata Pięt
• Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
		
Danuta Perz
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu:
Pielęgniarki:
1. Adamska-Galemba Grażyna
2. Fątowicz Izabela
3. Kaczmarek Tomasz
4. Kłos-Jasińska Emilia
5. Krajewski Maciej
7. Kusztal Krystyna
8. Ławniczak Wojciech
9. Mańka Danuta
10. Matuszek Maria Ewa
11. Matuszewska Małgorzata
12. Morek Wiesław
13. Mroczkowska Irena
14. Niechciałkowska Anna
15. Niewiadomski Tomasz
16. Nosal Małgorzata

17. Parecka Aleksandra
18. Piotrowska Wiesława
19. Plens-Gałąska Jolanta
20. Skulska-Salita Barbara
21. Sobalik Magdalena
22. Stanikowska Alicja
23. Staszewska-Kryślak Danuta
24. Sytek Jacek
25. Szpunar Ryszard
26. Wiśniewska Teresa
27. Woźniak Janusz
28. Woźniak Joanna
Położne:
1. Krężel Monika
2. Skrzypczak Irena
3. Wojciechowska Małgorzata

· Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu:
Pielęgniarki:
1. Jax Maria
2. Kaczmarek Arleta
3. Sujecka Katarzyna
4. Zarzeczny Karolina

Położne:
1. Mikołajewska-Król Elżbieta

· Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu :
Pielęgniarki:
1. Banach Marzena
2. Gawlik Małgorzata
3. Kusztal Ewa
4. Schulze-Zyber Beata

Położne:
1. Chmielewska Maria
2. Witkowska-Wirstlein Renata

· Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
Pielęgniarki:
1. Budna Danuta
2. Kaźmierczak Bożena
3. Marcinkowska Emilia
4. Nicka Małgorzata

Położne:
1. Drabowicz Jadwiga
2. Piwońska-Roguska Ewa

Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację i sprawny przebieg Zjazdu tj. Komitetowi Organizacyjnemu, Prezydium Zjazdu, Komisjom: Wyborczej, Skrutacyjnej, Mandatowej, Uchwał i Wniosków, oraz osobom liczącym głosy w głosowaniach jawnych składamy serdeczne podziękowanie.
Teresa Kruczkowska
Jolanta Plens-Gałąska
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Posiedzenie NRPiP – wrzesień 2015
W nawiązaniu do przyjętych wniosków na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które odbyło się w dniach 29-30 września 2015 r. w załączniku przesyłam odpowiedzi na
pytania dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
Teresa Kuziara

Zapytania i odpowiedzi dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
1. Czy możliwe jest precyzyjne określenie osób, które będą
podlegały podwyżkom wynagrodzeń.
Nie wydaje się możliwe precyzyjne określenie osób, które będą
podlegały podwyżkom wynagrodzeń, na przykład poprzez wyliczenie wszystkich stanowisk, zatrudnienie na których automatycznie
oznaczałoby podleganie podwyżce.
Przepisy mówią o pielęgniarkach i
położnych wykonujących zawód w
rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.)
i realizujących świadczenia opieki
zdrowotnej. Dodatkowo powstało
stanowisko Ministerstwa Zdrowia w
sprawie rozumienia tych przepisów.
Tym samym przepisy te wskazują
pielęgniarki i położne, którym przysługuje podwyżka. Aby wskazać,
którym konkretnie pielęgniarkom
i położnym przysługuje podwyżka,
należałoby - jak się wydaje - wymienić enumeratywnie wszystkie
stanowiska u wszystkich świadczeniodawców, na których zatrudnione są pielęgniarki i położne spełniające kryteria określone przepisami.
Wydaje się to niemożliwe. Dotychczasowa praktyka w zakresie interpretacji wspomnianych przepisów
wydaje się właściwa. W związku z
brzmieniem § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków
umów w odniesieniu do pkt 1.6 stanowiska Ministerstwa Zdrowia chodzi o pielęgniarki i położne:
1) wykonujące zawód w rozumieniu
art. 4 albo 5 ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej,
2) wykonujące zawód stosownie do
art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz
3) realizujące
świadczenia
opieki
zdrowotnej w komórkach organizacyjnych, których zakres zadań
stanowi element (część procesu)
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej konkretnym osobom. Pkt
3 dotyczy wyłącznie takich sytuacji, w których zadania realizowane w komórce organizacyjnej są
częścią procesu udzielania świad-
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czeń opieki zdrowotnej konkretnym osobom (na to wskazywałaby
wyliczanka przykładowa z pkt 1.6
stanowiska Ministerstwa Zdrowia),
a nie częścią organizacji i przygotowania udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej jako takich.
Możliwa jest też szersza interpretacja mówiąca o pielęgniarkach
i położnych zatrudnionych w jakichkolwiek komórkach organizacyjnych, ale wykonujących zadania
będące częścią procesu udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej konkretnym osobom. Istotnym i przesądzającym kryterium, o którym
nie można zapominać jest jeszcze
kryterium finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
Ponieważ środki finansowe na podwyżki pochodzą z NFZ, podwyżkami objęte są wyłącznie pielęgniarki i położne, spełniające powyższe
kryteria, realizujące świadczenia
opieki zdrowotnej w ramach kontraktów z NFZ.
Indywidualna praktyka pielęgniarki i położnej oraz indywidualna praktyka specjalistyczna pielęgniarki i położnej nie budzą wątpliwości.
2. Co w przypadku, gdy OZZPiP
odmówi opiniowania?
OZZPiP lub jakikolwiek inny związek zawodowy zrzeszający wyłącznie pielęgniarki i położne działający
u danego świadczeniodawcy może
odmówić zawarcia porozumienia w
sprawie podziału środków na podwyżki u danego świadczeniodawcy
(oznacza to jego negatywne stanowisko w sprawie propozycji świadczeniodawcy). Wtedy świadczeniodawca dokonuje tego podziału samodzielnie.
Jest to sytuacja bez znaczenia dla samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych, którego
uprawnienia odnoszą się wyłącznie
do opiniowania propozycji podziału środków u tych. świadczeniodawców, u których nie działa żaden związek zawodowy zrzeszający wyłącznie pielęgniarki i położne.
3. Opiniowanie przez uprawnionych przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w przypadku braku organizacji związkowych w pod-

miocie leczniczym -czy należałoby podjąć stanowisko w tej
sprawie?
Stanowisko takie nie jest niezbędne z uwagi na fakt, że uprawnienie samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych do opiniowania sposobu podziału środków
na podwyżki u konkretnych świadczeniodawców wynika wprost z
przepisów prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.
U. poz. 1628).
Z drugiej strony stanowisko takie nie jest niemożliwe. Jego podstawą może być art. 4 ust. 1 pkt 7
w związku z ust. 2 pkt 4 i 19 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. Nr 174, poz. 1038, z późn.
zm.).
4. Co w przypadku, kiedy pielęgniarki i położne zrzeszone
w innych związkach zawodowych będą oczekiwać od Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych reprezentacji w swoim
imieniu?
Przepisy rozporządzeń mówią
o obowiązku uzgodnienia przez
świadczeniodawcę sposobu podziału miesięcznie środków na podwyżki z przedstawicielami związków
zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u
danego świadczeniodawcy. Gdy takie związki zawodowe nie działają
u danego świadczeniodawcy, ma
on obowiązek uzyskać dla sposobu podziału środków opinię przedstawiciela samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych. Tylko w
takim przypadku samorząd opiniuje proponowany przez świadczeniodawcę podział środków na podwyżki. Z brzmienia przepisów rozporządzeń (cytowanych w pierwszym zdaniu) wynika, że związek
zawodowy, aby mógł uzgadniać ze
świadczeniodawcą
porozumienie
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co do sposobu podziału środków na
podwyżki, musi:
być związkiem zawodowym pielęgniarek i położnych,
zrzeszać wyłącznie pielęgniarki i
położne (tylko one mogą być członkami takiego związku) - w skali
kraju wyłącznie OZZPiP,
działać u danego świadczeniodawcy, czyli posiadać u tego świadczeniodawcy określone struktury organizacyjne (dwie możliwości: 1)
u danego świadczeniodawcy powstał związek zawodowy (siedzibą
związku zawodowego jest zakład
pracy świadczeniodawcy)
co najmniej 20 pracowników lub
emerytów i rencistów z tego zakładu musi być członkami związku; 2)
u danego świadczeniodawcy działa
zakładowa organizacja związkowa
[część związku zawodowego działającego w szerszym zakresie, niż
tylko jeden zakład pracy] - co najmniej 10 pracowników z tego zakładu musi być członkami związku). Jeżeli u danego świadczeniodawcy nie działa związek zawodowy (nie ma u niego związku zakładowego albo zakładowej organizacji związku zawodowego)
nie jest spełniony powyższy warunek działania związku zawodowego u danego świadczeniodawcy. Nie zmienia tego faktu możliwość, zgodnie z którą zatrudnione
u danego świadczeniodawcy pielęgniarki i położne mogą być zrzeszone w jakimś związku zawodowym, przy czym jest ich np. „tylko”
osiem albo nie została utworzona
zakładowa organizacja związkowa.
W takim przypadku sposób podziału środków na podwyżki opiniuje
przedstawiciel samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.
Kryterium tego, czy sposób podziału środków na podwyżki u danego świadczeniodawcy ma opiniować przedstawiciel samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, jest fakt, czy u danego
świadczeniodawcy działa związek
zawodowy pielęgniarek i położnych
zrzeszający wyłącznie pielęgniarki i
położne czy też nie.

5. Pielęgniarki (położne) - zatrudnione w żłobkach i DPS-ach, a
kwestia podwyżek.
Podwyżki obejmują wyłącznie
pielęgniarki i położne realizujące
świadczenia opieki zdrowotnej na
podstawie kontraktu z NFZ.
6. Dlaczego brak jest podwyżek
dla dyspozytorów Pogotowia,
skoro zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 26 ust. 2 pkt
2) dyspozytorem medycznym

WOKÓŁ ZAWODU

może być osoba, która posiada
wykształcenie wymagane dla
lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego?
Wynika to z zasad finansowania ratownictwa medycznego przyjętych w ustawie z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 757, z późn. zm.). Zgodnie z
art. 46 ust. 2 w związku z ust. 1 cyt.
ustawy koszty związane z firnkcjonowaniem dyspozytora medycznego są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są poszczególni wojewodowie (a nie NFZ). Wyłącznie świadczenia opieki zdrowotnej udzielane
przez szpitalne oddziały ratunkowe
oraz jednostki organizacyjne szpitali
wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (tak samo, jak świadczenia
opieki zdrowotnej udzielane pacjentom urazowym) są finansowane na
zasadach i w trybie określonych w
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach środków określonych w planie finansowym NFZ (art.
47 ust. 1 cyt. ustawy).
Podwyżki przewidziane przez Ministerstwo Zdrowia znajdują oparcie w środkach finansowych NFZ.
7. Co z podwykonawcami w Państwowym Ratownictwie Medycznym?
Jeżeli podwykonawcy - ale wyłącznie w zakresie świadczeń opieki
zdrowotnej udzielanych przez szpitalne oddziały ratunkowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego oraz w zakresie świadczeń
opieki zdrowotnej udzielanych pacjentom urazowym - są zgłoszeni
do kontraktu z NFZ, to znaczy NFZ
wiedział o podwykonawcach przyznając kontrakt, to podwykonawcy
ci powinni być objęci podwyżkami.
8. Pielęgniarka na kontrakcie wypracowuje np. 280 godz./
mies, - jaka kwota podwyżki?
Wszystko
zależy
przede
wszystkim od zasad podziału
środków na podwyżki u danego
świadczeniodawcy i ilości godzin
wpisanych do kontraktu. Jeżeli
wymiar godzin pracy danej pielęgniarki przewyższa wymiar etatu albo równoważnik etatu, możliwa jest podwyżka proporcjonalnie wyższa, niż średnie 300 zł
(400 zł).

9. Co z podwyżkami dla pielęgniarek/położnych
zatrudnionych w Służbie Więziennej, domach małego dziecka,
krwiodawstwie?
Jeżeli spełniają wymagania
określone w przepisach rozporządzeń i realizują świadczenia opieki zdrowotnej finansowane przez
NFZ, to objęte są podwyżkami.
10. Co z pieniędzmi przeznaczonymi na podwyżki w przypadku zwolnienia lekarskiego w
kontekście ZUS-u. Czy wracają do NFZ?
Jeżeli zwolnienie trwa nie dłużej niż 30 dni, świadczeniodawca
wypłaca normalnie wynagrodzenie uwzględniające kwotę podwyżki. Jeżeli zwolnienie trwa dłużej, niż 30 dni, to pieniądze te
powinny „wrócić” do NFZ, aczkolwiek żaden przepis tego nie rozstrzyga (nie przesądza).
11. Jak wykazać pielęgniarkę,
która w podmiocie jest zakontraktowana 3 razy po 1/3
etatu?
Należy wykazać taką osobę
trzy razy, w odniesieniu do każdego rodzaju umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
12. Pielęgniarki na kontraktach
w szpitalach, mające umowy z
dyrektorem / prezesem będą
według porozumienia jako
podwykonawcy?
Pielęgniarki te zostały objęte przepisami rozporządzeń jako
wykonujące u danego świadczeniodawcy zawód i realizujących
świadczenia opieki zdrowotnej
w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
13. Co to znaczy na stałe? Dodatek czy do podstawy?
To znaczy: do podstawy.
14. Kto powinien wydać opinię
pielęgniarce/ położnej, która
prowadzi indywidualną/ grupową praktykę i ma podpisaną umowę z NFZ na realizację
świadczeń w opiece długoterminowej?
Opinię indywidualnym i grupowym praktykom pielęgniarskim
wydaje właściwa ORPiP, na terenie której wykonują zawód.

Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu – listopad-grudzień 2015

11

WOKÓŁ ZAWODU

WOKÓŁ ZAWODU

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej przedstawiamy korespondencję prowadzoną
przez NRPiP oraz Ministerstwo Zdrowia
Warszawa 27 października 2015
Warszawa, dnia 9 listopada 2015 r.

Pani/Pan Przewodnicząca/y
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wpłynęły
pisma informujące o odmowie uwzględniania wzrostem
wynagrodzeń, przez niektóre oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, pielęgniarek realizujących
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w formie indywidualnej albo grupowej praktyki pielęgniarskiej.
W związku z powyższym Naczelna Rada Pielęgniarek
i Położnych zwróciła się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych o zajęcie stanowiska w przedmiotowej
sprawie.
W dniu 3 listopada br. do Naczelnej Izby Pielęgniarek
i Położnych wpłynęło pismo (znak: PP-A.0762.14.2015/
BW) wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia w ww. sprawie skierowanym do Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia.
W załączeniu przesyłam wymienioną korespondencję.
Wiceprezes NRPiP
Teresa Kuziara

Warszawa, 2 października 2015 r.
Tadeusz Jędrzejczyk Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
W związku z informacjami kierowanymi do Naczelnej
Izby Pielęgniarek i Położnych przez pielęgniarki realizujące świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach
opieki długoterminowej, w formie indywidualnej albo
grupowej praktyki dotyczącymi odmowy uwzględnienia
przez niektóre oddziały wojewódzkie NFZ ww. pielęgniarek do objęcia ich wzrostem wynagrodzeń, zwracamy
się z uprzejmą prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska, czy ww. pielęgniarki są uprawnione do wzrostu
wynagrodzeń.
W szczególności uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska, czy ww. pielęgniarki, które bezpośrednio zawierają umowę z NFZ na realizację świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
są świadczeniodawcami w rozumieniu zapisu § 2 ust.
1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400)?
Wiceprezes NRPiP
Teresa Kuziara

Pan Tadeusz Jędrzejczyk Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uprzejmie informuję, że u świadczeniodawców, bez względu na formę organizacyjno-prawną, posiadających umowy o udzielanie
świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w tym opieki długoterminowej domowej, świadczenia będą objęte
zwiększonym finansowaniem poprzez wzrost stawki za
osobodzień dla pielęgniarek.
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu Anna Łukasik

Warszawa, dnia 9 listopada 2015 r.
Pani/Pan Przewodnicząca/y
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
W dniu 9 października 2015 roku do Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych wpłynęło pismo z Ministerstwa
Zdrowia (znak: PP-WPS.0761.6.2015), w którym przedstawione zostały propozycje średniego wzrostu wynagrodzeń wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarek i położnych, w jednostkach podległych
lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, finansowanych z budżetu państwa.
Przedstawione dane nie zawierały wszystkich rodzajów stacji sanitarno- epidemiologicznych w związku z
czym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystosowała w tej sprawie pismo do Ministra Zdrowia, na które otrzymała odpowiedź w dniu 3 listopada br., którego
treść przesyłam w załączeniu.
Wiceprezes NRPiP
Teresa Kuziara

Warszawa, 23 października 2015
Wiceprezes NRPiP Teresa Kuziara

W
związku
z
pismem
znak:
NIPiP-NRPiPDM.0021.176.2015 z dnia 20 października 2015 r. dotyczącym zapytania w sprawie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla
pielęgniarek i położnych, uprzejmie wyjaśniam.
Działalność granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych jest nadzorowana przez Ministra Zdrowia, natomiast wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne podlegają poszczególnym wojewodom.
Niezależnie od powyższego, na wniosek Ministra Zdrowia, budżety wojewodów zostały zwiększone przez Ministra Finansów o środki finansowe pozwalające na przyznanie podwyżek pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w wysokości średnio 400 zł miesięcznie na etat od 1 września br.
Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu Anna Łukasik
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KONFERENCJE

,,Współczesne wyzwania pielęgniarek operacyjnych
w chirurgii dziecięcej”
-V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Katowicach

22 października 2015
roku w Katowicach odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa poświęcona poszerzaniu wiedzy oraz wymianie doświadczeń wśród pielęgniarek operacyjnych.
W tym roku Organizatorem był Ośrodek Kształcenia OIPiP W Katowicach.
Tym razem skupiono się
na zagadnieniach dotyczących najmłodszych pacjentów jakimi są dzieci.
Program konferencji poruszał nie tylko zagadnienia dotyczące jednostek
chorobowych takich jak np.
,,Nagłe stany u noworodków wymagające interwencji kardiochirurgicznej” autorstwa mgr Anny Nagadowskiej z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
czy ,,Choroba Hirschprunga
-techniki operacyjne oraz
postępowanie
pielęgniarki operacyjnej” autorstwa
dr n. med. Brygidy Sedlak
oraz mgr Marzeny Majewskiej, ale również aspekty prawne dotyczące ,,Odpowiedzialności zawodowej
pielęgniarki operacyjnej za
zdarzenia niepożądane występujące w czasie zbiegu
operacyjnego”
autorstwa
Mec. Kingi Rudnik. To właśnie temat regulacji prawnych wywołał wśród uczestników konferencji najwięcej
emocji. Poważny dylemat
obecnie stanowi brak szkoleń w zakresie znajomości
prawa z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego. Uczestnicy wiedzieli jakie zachowania mogą prowadzić do
konfliktu z prawem , jednak nie do końca byli świadomi, jakiego rodzaju kara
jest przewidziana za konkretne przewinienie.
Wnioskować można, że
pielęgniarki
operacyjne
pracujące na Bloku Operacyjnym wykazują zwiększone zainteresowanie swoimi prawami, ale i odpowiedzialnością za swoje postępowaniem w sytuacjach

trudnych i potencjalnie niebezpiecznych.
Zgromadzone z całej Polski pielęgniarki oraz pielęgniarze operacyjni dzielili się problemami , jakie występują w ich miejscach pracy. Jedną z głównych zgłaszanych trudności
był ciągły brak dwóch pielęgniarek operacyjnych na jeden czynny stół operacyjny, co rzutuje na właściwy
przebieg pracy oraz potęgu-

ka również przygotowały
ciekawą prezentację, której tytuł brzmiał: ,,Rzym,
Brno- co nowego w europejskim
pielęgniarstwie
operacyjnym?”. Podczas sesji uczestnicy mogli przekonać się jak duże postępy w
ostatnim czasie dokonały się w polskim pielęgniarstwie operacyjnym.
Panie uzupełniały swoje wystąpienie ciekawostkami z Bloków Operacyj-

je stres wśród pracowników.
Poważny dylemat stanowi brak szkoleń w zakresie
znajomości prawa. Uczestnicy wiedzieli jakie zachowania mogą prowadzić do
rozwiązań sądowych, jednak nie do końca są świadomi jakiego rodzaju kary
czy postępowanie prawne mogą im potencjalnie
grozić.
Na konferencji obecna
była również Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek Pani
mgr Barbara Dąbrowska
oraz Członek Zarządu OSI
Pani mgr Joanna Borzęcka.
Stowarzyszenie pełniło również patronat honorowy.
Pani Prezes i p. J. Borzęc-

nych w Europie. Przykładem może być nowa procedura wprowadzona przez
nasze koleżanki z Czech,
które postanowiły zerwać
z wizerunkiem: pielęgniarka operacyjna postrzegana jako członek zespołu
nie mający kontaktu z pacjentem. Czeszki postanowiły, że przed każdym zabiegiem operacyjnym instrumentariuszka przeprowadza u pacjenta kwalifikowanego do zabiegu operacyjnego wywiad pielęgniarski, w czasie którego
ona jak i osoba operowana
mają szansę poznać się bliżej , zadawać pytania związane z planowaną procedurą, nawiązać pewnego ro-

dzaju kontakt. Wizyta pielęgniarki operacyjnej przed
zabiegiem ma również na
celu zdobycie potrzebnej
jej wiedzy na temat sytuacji pacjenta zarówno tej
zdrowotnej jak i społecznej
oraz duchowej. Tego typu
nowoczesne postępowanie
pomaga im przygotować instrumentarium w zakresie
niezbędnym i bezpiecznym
dla pacjenta oraz jego samego do zbiegu, dzięki czemu rzadziej dochodzi do
mogących potencjalnie wystąpić zaburzeń komunikacyjnych wśród członków zespołu operacyjnego.
Po cyklu wykładów zorganizowano
warsztaty
praktyczne oraz prezentowano nowości w zakresie
narzędzi operacyjnych i endoskopowych oraz materiałów opatrunkowych.
Konferencja zorganizowana z inicjatywy Pani mgr
Danuty
Siemiątkowskiej
Przewodniczącej
Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego w Katowicach
wniosła nie tylko wiele nowej wiedzy z zakresu chirurgii dziecięcej ale również
była możliwością na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych znajomości z koleżankami z innych
miast.
Środowisko poznańskie
reprezentowały pielęgniarki operacyjne z bloku operacyjnego Szpitala Klinicznego im. K. Joschera oraz
Szpitala Miejskiego im. F.
Raszei.
Atmosfera jaką stworzyły Panie z OIPiP w Katowicach sprawiała, że nikt nie
spieszył się do opuszczenia ośrodka, a większość
uczestników już zapisywała
się na przyszły rok, kiedy
to tematem konferencji ma
być transplantologia.

Opracowała:
mgr Beata Dorota Bożek-Bezler
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KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Główny www.ptp.na1.pl
Al. Reymonta 8 lok 12, tel. +48 (0) 22 39 81 872;
email: biuroptp@gmail.com;

K O M U N I K A T NR 1

XI Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku 2015”
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Koło Liderów Pielęgniarstwa zapraszają pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału w
XI Konkursie „Pielęgniarka Roku”
Celem konkursu jest: wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek prezentujących najwyższy poziom przygotowania zawodowego i zaangażowania w działalność na
rzecz środowiska pielęgniarskiego
Harmonogram Konkursu:
1. I etap Konkursu - wyłonienie uczestników w poszczególnych podmiotach leczniczych - do 10 stycznia 2016
roku.

2. II etap - eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP 5 lutego 2016 r. godzina 12:00 (miejsce zostanie
podane bezpośrednio zainteresowanym).
3. III etap – ocena finalistów- pierwsza dekada kwietnia Warszawa (szczegóły zostaną podane w Komunikacie nr 2 na stronie internetowej Towarzystwa www.
ptp.nal.pl).
Informacje dodatkowe:
mgr Małgorzata Dawidowska
KOORDYNATOR BIURA PTP
ul. Reymonta 8/12, 01-842 Warszawa
Tel. 22 39 81 872, Kom. 530 553 324
e-mail: biuroptp@gmail.com

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród zainteresowanych

KARTA ZGŁOSZENIA
UCZESTNIKA XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„PIELĘGNIARKA ROKU 2015”
1. Imię i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Adres zamieszkania
4. Telefony kontaktowe
5. Adres e-mail
6. Miejsce pracy
7. Stanowisko
8. Staż pracy w zawodzie
9. Przynależność do Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział
Tak *

od kiedy

Nie*
10. Działalność na rzecz pielęgniarstwa (przynależność do towarzystw naukowych, sekcji zawodowych, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych, itp.) z wyłączeniem obligatoryjnej przynależności do samorządu pielęgniarskiego:
Tak*

jaka

Nie*
* odpowiedź zaznacz krzyżykiem

podpis i pieczęć przełożonego

podpis i pieczęć Pielęgniarki Naczelnej/Przełożonej

czytelny podpis kandydata

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu pod nazwą „Pielęgniarka Roku 2015” i tylko na cele w/w konkursu (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
* niepotrzebne skreślić

miejscowość, data
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SZKOLENIA I KURSY

Zapraszamy
PIELĘGNIARKI i POŁOŻNE
na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Edukacja, promocja
i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich
rodziców, opiekunów i wychowawców”
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu oraz
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej”, organizowanym w ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”.
Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” ma charakter ogólnopolski, jest realizowany przez Partnerstwo dziewięciu
uczelni medycznych i współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Honorowy patronat nad realizacją projektu sprawują: Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Pierre Fauchard Academy.
Szkolenie poprowadzą specjaliści w zakresie stomatologii dziecięcej, którzy przekażą informacje na temat zasad prawidłowej profilaktyki stomatologicznej najmłod-

szych dzieci. Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, materiały edukacyjne oraz poczęstunek w trakcie przerwy. Każdy uczestnik szkolenia
otrzyma również certyfikat.
Szkolenia odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 28 stycznia 2016 r. lub 18 lutego 2016 roku w
godzinach 13:00 – 17.00 w siedzibie Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych na ul. Grunwaldzkiej 65 w Poznaniu. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.zebymalegodziecka.pl lub ze strony Okręgowej Izby www.oipip-poznan.pl
Wypełniony formularz
należy przesłać do 12 stycznia 2016r.
na adres:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Biuro Projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”
ul. Rokietnicka 5E, 60-806 Poznań

Ramowy program szkolenia dla pielęgniarek i położnych
w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka
w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców,
opiekunów i wychowawców”
13.00 – 13.10

Powitanie uczestników szkolenia

13.10 – 14.25

Choroba próchnicowa u dzieci w wieku 0-5 lat w Polsce i na świecie

14.25 – 14.45

Przerwa kawowa

14.45 – 16.00

Opieka stomatologiczna nad dzieckiem w wieku 0-5 lat – kryteria profilaktyki
i leczenia

16.00 – 16.30

Sesja pytań i odpowiedzi
Rozdanie certyfikatów

Projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów
i wychowawców” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Współfinansowanie krajowe dla projektu zapewnia Minister Zdrowia.
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WYDARZENIA

DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEJ RADY

WYDARZENIA OD 13.10.2015r. DO 8.12.2015r
13.10.15r. – Spotkanie Zespołu Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania.
– Posiedzenie Komisji ds. Polityki
Szpitalnej.
– Spotkanie Zespołu ds. Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek i Położnych.
14.10.15r. – W Biurze Poselskim Pani
Poseł do Europarlamentu - Krystyny Łybackiej odbyło się spotkanie z Seniorami połączone z
wykładem, który z ramienia OIPiP
prowadziła p. T. Wiśniewska.
18.10.15r. – Przewodnicząca ORPiP w
Poznaniu uczestniczyła w uroczystym otwarciu wyremontowanej
części budynku POSUM.
19.10.15r. – T. Kruczkowska uczestniczyła w posiedzeniu Rady WOW
NFZ
– Posiedzenie Komisji ds.
Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, na którym przyznano refundację na ogólną
kwotę 71 504zł dla 91 pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych.
– Ostatnie posiedzenie ORPiP
VI Kadencji, na którym m.in.
podjęto 40 Uchwał /dostępne
na stronie internetowej/ oraz
omówiono najważniejsze zagadnienie dotyczące organizacji i
przebiegu VII Okręgowego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego.
23.10.15r. – Przewodnicząca uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Klinicznego im.
Przemienienia Pańskiego.
– T. Kruczkowska - uczestniczyła w
części oficjalnej Zjazdu Wyborczego w Koninie.
27.10.15r. – Zjazd SprawozdawczoWyborczy OIPiP w Poznaniu /informacje wew. numeru/.
6.11.15r. – W siedzibie OIPiP w Poznaniu odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek
i położnych organizowane przez
Firmę PELARGOS , którego tematem była „ Rehabilitacja przyłóżkowa”. Wykładowcą była p. Janina
Grzegorzewska – mgr rehabilitacji z Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
17.11.15r. – I posiedzenie Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu VII Kadencji, na
którym m.in. podjęto 51 Uchwał,
powołano Prezydium OR oraz Komisje i Zespoły Problemowe.
23.11.15r.
Przewodnicząca
–
uczestniczyła w spotkaniu Przedstawicieli Samorządów Zawodowych Zawodów Regulowanych,
które tym razem miało miejsce
w siedzibie Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
23.11.15r - Posiedzenie Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, na
którym przyznano refundację na ogólną kwotę 223 823 00
dla 130 pielęgniarek/pielęgniarzy
i położnych.
24.11.15r. – W Polskiej
Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się Konferencja
pt. „ Nowe Kompetencje
Pielęgniarek i Położnych – uprawnienia i zagrożenia”, której współorganizatorem była OIPiP w Poznaniu.
24.11.15r. - Posiedzenie Komisji ds. Przeszkoleń po przerwie
w wykonywaniu zawodu.
25-26.11.15r.
–
Przewodnicząca
uczestniczyła w XVI Ogólnopolskiej
Konferencji
NaukowoSzkoleniowej pod patronatem honorowym Pana Prezydenta Jacka
Jaśkowiaka oraz Rektora UM w Poznaniu Prof. Dr. Hab. med. Jacka
Wysockiego „Razem dla zdrowia.
Interdyscyplinarne ujęcie tytoniu,
narkotyków i leków”.
– Sekretarz – uczestniczyła w szkoleniu pt. Rola pielęgniarki onkologicznej w edukacji pacjentów leczonych terapiami celowanymi”,
którego OIPiP była Patronem Honorowym.
26.11.15r.
–
Wiceprzewodniczący ORPiP w Poznaniu p. Tomasz
Kaczmarek Uczestniczył w Konferencji PTPAiO.
– Przewodnicząca ORPiP w Poiznaniu
uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Prawa i Legislacji NRPiP w
Warszawie.
30.11.15r. – T. Kruczkowska uczestniczyła w spotkaniu w MZ w spra-

wie uprawnień Ratowników Medycznych.
1.12.15r. – Posiedzenie Prezydium
ORPiP, na którym m.in. podjęto
35 Uchwał /dostępne na stronie
internetowej/.
2.12.15r. – Przewodnicząca uczestniczyła w posiedzeniu Rady WOW
NFZ, oraz brała udział w spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego
Przeciwdziałania Przemocy.
3.12.15r. – Spotkanie Zespołu Położnych VII Kadencji.
4.12.15r. – Spotkanie Zespołu Pielęgniarek Rodzinnych.
8.12.15r. – Spotkanie Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania oraz
Komisji Praktyk Pielęgniarek i Położnych.
Opracowała: Jolanta Plens-Gałąska

KOMUNIKATY
14 kwietnia 2016 roku podczas Targów SALMED odbędzie
się konferencja dla pielęgniarek i położnych nt. „WYZWANIA
XXI WIEKU W DOKUMENTOWANIU PRACY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ”.
Program szczegółowy i karta
zgłoszenia zostaną zamieszczone w następnym numerze biuletynu oraz na stronie internetowej OIPiP.

W dniach od 18 do 20 stycznia 2016 r. odbędzie się Krajowy Zjazd Sprawozdawczo
- Wyborczy na VII kadencję.
Naszą Izbę reprezentować
będzie 14 delegatów.

Z.R.
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INFORMACJE

DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEJ RADY

Poszukujemy
kandydata/kandydatki
do pracy na stacji dializ
w Szamotułach i w Kościanie
na stanowisku:

PIELĘGNIARKA DIALIZACYJNA
Wymagania:
• wykształcenie pielęgniarskie,
• doświadczenie w pracy na stacji dializ/oddziale
nefrologicznym mile widziane.
Oferujemy:
• zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę lub umowy na świadczenie usług,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• warunki wynagrodzenia - do uzgodnienia,
• pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie,
• stabilne i stałe zatrudnienie.
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (cv + list motywacyjny) z zamieszczeniem klauzuli o ochronie danych osobowych na
adres
e-mail: maciej.leciejewski@fmc.pl

Pani Ewie Roleckiej
Pielęgniarce Oddziałowej Bloku Operacyjnego
Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu
Pani Lidii Piechowiak
Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału
Kardiologiczno-Internistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
wybranym w postępowaniach konkursowych
składam w imieniu Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
serdeczne gratulacje
oraz życzę satysfakcjonującej pracy,
sukcesów zawodowych
i wytrwałości
w pełnieniu obowiązków.
Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca ORPiP

PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMISJI
DS. REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2015r.
1. Komisja rozpatrzyła pozytywnie:
a) 2 wnioski dotyczące studiów licencjackich na kierunku
pielęgniarstwo / położnictwo, na kwotę 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
b) 3 wnioski dotyczące studiów podyplomowych, na kwotę
2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych),
c) 23 wnioski dotyczące specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, na ogólną kwotę 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych),
d) 3 wnioski dotyczące kursów kwalifikacyjnych, na
ogólną kwotę 2 650 zł (słownie: dwa tysiące sześćset
pięćdziesiąt złotych),
e) 17 wniosków dotyczących kursów specjalistycznych,
na ogólną kwotę 3 425 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych),
f) 43 wnioski dotyczące konferencji, seminariów, zjazdów, na ogólną kwotę 15 029 zł (słownie: piętnaście
tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych).
2. Ogółem Komisja rozpatrzyła pozytywnie 92 wnioski
na ogólną kwotę 71 504 zł (słownie: siedemdziesiąt
jeden tysięcy pięćset cztery złote).
3. Komisja rozpatrzyła negatywnie 1 wniosek z przyczyn
regulaminowych.
Przewodnicząca i Członkowie Komisji

Z DNIA 23 LISTOPADA 2015r.
1. Komisja rozpatrzyła pozytywnie:
a) 2 wnioski dotyczące studiów magisterskich na kierunku
pielęgniarstwo / położnictwo, na kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych),
b) 3 wnioski dotyczące studiów licencjackich na kierunku
pielęgniarstwo / położnictwo, na kwotę 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
c) 1 wniosek dotyczący studiów podyplomowych, na
kwotę 800 zł (słownie: osiemset złotych),
d) 99 wniosków dotyczących specjalizacji dla pielęgniarek
i położnych, na ogólną kwotę 198 000 zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
e) 1 wniosek dotyczący kursu kwalifikacyjnego, na ogólną
kwotę 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych),
f) 31 wniosków dotyczących kursów specjalistycznych, na
ogólną kwotę 6 727 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych),
g) 25 wniosków dotyczących konferencji, seminariów,
zjazdów, na ogólną kwotę 10 846 zł (słownie: dziesięć
tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych).
2. Ogółem Komisja rozpatrzyła pozytywnie 162 wnioski
na ogólną kwotę 223 823 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote).
3. Komisja rozpatrzyła negatywnie 1 wniosek z przyczyn
regulaminowych.
Przewodniczący i Członkowie Komisji

Pani mgr Barbarze Majkowskiej
Naczelnej Pielęgniarce Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Konsultantowi Wojewódzkiemu
w dziedzinie pielęgniarstwa w związku z przejściem na emeryturę
składam serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.
Dziękuję za codzienną życzliwość, za profesjonalne podejście do rozwiązywania
problemów zawodowych pielęgniarek i położnych,
w tym za wyrażane opinie i poglądy dotyczące wykonywania naszych zawodów.
Równocześnie życzę dobrego zdrowia na dalsze lata, a także realizacji wszelkich zamierzeń w życiu osobistym.
W imieniu ORPiP w Poznaniu
Przewodnicząca
Teresa Kruczkowska
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VII OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

Okręgowa Rada

27.10.2015r.
Komisja Rewizyjna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
i Zastępcy

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Delegaci na zjazd

