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Plan kursów na 2023 rok 

 
organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi 
Sieradzkiej w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych” współfinasowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego: 
 
 

1. Kurs specjalistyczny: „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i 
położnych - luty 2023r. 
 

2. Kurs specjalistyczny: „Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie”  
– kwiecień 2023r. (I edycja) i wrzesień 2023r. (II edycja). 

 
3. Kurs specjalistyczny: „Wykonywanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego u dorosłych” – maj 2023r. 
 

4. Kurs specjalistyczny: „Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego 
mechanicznie” – listopad 2023r. 

 

Osoby chętne do uczestnictwa w danym kursie proszone są o kontakt z Panią Anną 

Kuleszą pod nr telefonu 43 827 58 55 lub 506 173 344. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

W okresie od dnia 13 września 2022r. do 4 listopada 2022r. odbył się kurs 

specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” w ramach Projektu organizowany 

przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. 



4 

 

 
 
 

 
 

 



5 

 

W dniu 6 listopada 2022r. ruszył kurs specjalistyczny „Resuscytacja 
krążeniowo - oddechowa” w ramach Projektu organizowany przez Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej i potrwa do 30 grudnia 2022r. 
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RELACJA Z KONFERENCJI NIPIP: KWALIFIKACJE PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE PACJENTÓW 
 
W dniach 29-30 listopada 2022 roku, pod Patronatem Honorowym Małżonki 
Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, odbyła się konferencja zorganizowana 
przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych pt.: „Kwalifikacje pielęgniarek 
i położnych a bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów”. 
 
Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pt.: „Wsparcie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych„ współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w reakcji na pandemię COVID-19. Głównym 
celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 35 000 kobiet i mężczyzn 
w zawodach pielęgniarki i położnej z całego kraju w okresie do 31 grudnia 2023 r. 
 
W konferencji wzięli udział: 

• Minister Grażyna Ignaczak-Bandych, Kancelaria Prezydenta RP 
• Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski 
• Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber 
• Barbara Brodowska–Mączka, Dyrektor Generalny w Kancelarii Prezydenta RP 
• Dyrektor CKPPiP Beata Guzak 
• Prezes NRPiP Zofia Małas 
• Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki 

Zdrowotnej NFZ 
• prof. dr hab. Maria Kózka 
• dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska 
• dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus 
• dr Krystyna Piskorz-Ogórek 

 
 
 
 

 

https://nipip.pl/list-agaty-kornhauser-dudy-do-uczestnikow-konferencji-kwalifikacje-pielegniarek-i-poloznych-a-bezpieczenstwo-zdrowotne-pacjentow/
https://nipip.pl/list-agaty-kornhauser-dudy-do-uczestnikow-konferencji-kwalifikacje-pielegniarek-i-poloznych-a-bezpieczenstwo-zdrowotne-pacjentow/
https://nipip.pl/projekt/
https://nipip.pl/projekt/
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LIST AGATY KORNHAUSER-DUDY DO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 
„KWALIFIKACJE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH A BEZPIECZEŃSTWO 
ZDROWOTNE PACJENTÓW” 
  

 
 
W trakcie konferencji pt.: „Kwalifikacje pielęgniarek i położnych a bezpieczeństwo 
zdrowotne pacjentów” w imieniu Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy list odczytała 
Barbara Brodowska–Mączka, Dyrektor Generalny KPRP: 
 
29 listopada 2022 

Do Uczestników i Organizatorów konferencji 
„Kwalifikacje pielęgniarek i położnych 

a bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów” 
Szanowni Państwo, 
Pielęgniarstwo jest jednym z filarów skutecznej medycyny. Współczesne badania 
naukowe pokazują, że o powodzeniu terapii decydują nie tylko leki i zabiegi medyczne, 
ale również kondycja psychiczna pacjentów, umocniona dzięki troskliwej opiece. Rośnie 
także rola profilaktyki oraz promocji zdrowia. Misja pielęgniarki ma więc ogromne 
znaczenie. Tak jak nie można sobie wyobrazić medycyny bez lekarzy, tak medycyna nie 
mogłaby funkcjonować bez pielęgniarek i położnych. Należy o tym zawsze pamiętać. 
Trzeba też zaznaczyć, że choć pielęgniarstwo jest zawodem sfeminizowanym, to przecież 
wykonują go także i mężczyźni. Również oni mają pokaźny wkład w rozwój opieki 
medycznej nad pacjentem. 
Pielęgniarstwo to powołanie do służenia innym, to oddanie siebie drugiemu człowiekowi, 
który jest cierpiący, bezradny, pogrążony w bólu i smutku. Zawód ten wymaga zatem 
szczególnych predyspozycji i cech charakteru, dużego wyczucia i empatii, ponieważ 
bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów jest najważniejsze. Z tego też powodu cieszę się, że 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych podnosi ten temat podczas dzisiejszego 
spotkania, które inicjuje szerszy projekt wsparcia kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych. Wiedza i wysokie kwalifikacje są niezbędne, by dobrze pełnić tę 
prestiżową i ważną społecznie służbę, ponieważ zawód i praktyka pielęgniarska jest 
jedną z najbardziej wymagających profesji, która polega na zapewnieniu codziennej 
opieki nad pacjentami w szpitalach, przychodniach, ambulatoriach i innych placówkach 
opieki zdrowotnej w całym kraju. 
Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i życzę, by dzisiejsza konferencja 
przyniosła pokładane w niej nadzieje i oczekiwania oraz skłoniła pielęgniarki, 
pielęgniarzy i położne do jeszcze wydajniejszego pogłębiania wiedzy, ponieważ 
najgłębszym sensem Państwa pracy jest pacjent i jego dobro. 
 
                                                                                               Z wyrazami szacunku 
                                                                                Agata Kornhauser–Duda 
  

https://nipip.pl/relacja-z-konferencji-nipip-kwalifikacje-pielegniarek-i-poloznych-a-bezpieczenstwo-zdrowotne-pacjentow/
https://nipip.pl/relacja-z-konferencji-nipip-kwalifikacje-pielegniarek-i-poloznych-a-bezpieczenstwo-zdrowotne-pacjentow/
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Hipokrates 2022 
 
W dniu 17 listopada 2022r. w hotelu Ambasador Premium odbyła się gala finałowa 
podsumowująca plebiscyt medyczny Polska Press Grupy i Dziennika Łódzkiego 
„Hipokrates 2022”. 
W czasie uroczystej gali, laureaci plebiscytu Hipokrates 2022 odebrali wyróżnienia i 
nagrody za fachowość, zaangażowanie oraz podejście do pacjentów. 

Kandydatów i laureatów wybrali Ci, którzy najlepiej znają medyków - ich pacjenci. 
Zaszczytne tytuły zostały przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie oraz na 
szczeblu wojewódzkim. Wybrano także laureatów ogólnopolskiego finału. Statuetki i 
nagrody wręczał redaktor naczelny Dziennika Łódzkiego Mirosław Malinowski. 

Plebiscyt zorganizowany został przez Polska Press Grupę oraz Dziennik Łódzki. 
Nowością tegorocznej edycji akcji jest ogólnopolska gala plebiscytu. Patronem 
plebiscytu jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a patronem ogólnopolskiej gali także 
Ministerstwo Zdrowia. Partnerem strategicznym plebiscytu jest APTEO. Łódzką galę 
Patronatem Honorowym objął Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński. 

Wyniki finału powiatowego w kategorii PIELĘGNIARKA ROKU / PIELĘGNIARZ 

ROKU 

• powiat łaski - Renata Cholerzyńska 
• powiat poddębicki - Marzena Trzepiecińska 
• powiat sieradzki - Iwona Wulkiewicz 
• powiat wieruszowski - Eulalia Misiek 

Wszystkim laureatkom Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 

składa serdeczne gratulacje i życzy satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym. 

 

Renata Cholerzyńska 
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               Marzena Trzepiecińska                                   Iwona Wulkiewicz 
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PRZYPOMNIENIE AKTUALNYCH REGULAMINÓW OIPiPZS 

 
 

Załącznik do uchwały Nr 390 /R/21 z dnia  17.06.2021 r.  

 

Regulamin udzielania pomocy finansowej w formie zapomogi losowej 

 
§ 1 

 

1. Środki na pomoc finansową dla członków samorządu pochodzą ze składek członkowskich. 

2. Wysokość środków określona jest corocznie w Planie Finansowym Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. 

 

§ 2 

 

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają : 

a) Zapomoga losowa – to jednorazowe świadczenie wypłacane członkowi samorządu, który z 

przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Podstawą 

zakwalifikowania zdarzenia do zapomogi losowej jest wystąpienie: 

− klęski żywiołowej (np. powodzie, huragany, ulewne deszcze, uderzenia piorunów, 

gradobicie, pożar, zalanie mieszkania, kradzież itp.), lub 

− indywidualnego zdarzenia losowego lub 

− długotrwałej / przewlekłej choroby członka samorządu,  

− śmierci współmałżonka. W przypadku śmierci członka samorządu zapomoga 

przysługuje dziecku do 18 r. ż lub uczącemu się do 26 r. ż. 

b) Za chorobę długotrwałą uznaje się: choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone, które są 

trwałe, wymagają stałego lub przez długi okres leczenia, pozostawiają po sobie inwalidztwo, 

spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi i wymagają specjalnego 

postępowania rehabilitacyjnego.  

c) Za zdarzenie losowe uznaje się: zdarzenie wywołane działaniami sił przyrody, działaniami 

ludzkimi pod warunkiem że zachowane są przesłanki losowości: tzn. musi to być zdarzenie 

nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka i nie do uniknięcia, mimo zachowania 

należytej staranności (np. nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, śmierć). 

 

§ 3 

 

1. Prawo do korzystania z pomocy finansowej mają członkowie Izby regularnie opłacający 

składki członkowskie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, chyba 

że osoba jest zwolniona z opłacania składek zgodnie z Uchwałą Krajowego Zjazdu. 

2. Prawo do korzystania z pomocy finansowej przysługuje 1 x w ciągu kadencji.  

3. Zapomoga losowa może być przyznana do wysokości  2 000 zł.  

 

§ 4 

 

1. Pomoc finansowa przyznawana jest na wniosek : 

− osoby zainteresowanej, 

− Pełnomocnika Rady OIPiPZS,   

− osoby współpracującej z wnioskodawcą i za jej zgodą,  

− członka rodziny w przypadku dzieci. 

2. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję Socjalną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków. 

§ 5 

 

1. Wnioski o pomoc finansową składane są w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

Ziemi Sieradzkiej. - wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. 
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2. Wnioski można składać osobiście w biurze OIPiPZS, drogą pocztową lub elektroniczną 

z użyciem podpisu elektronicznego.  

 

3. Wniosek należy uzasadnić opisując trudną sytuacje życiową, rodzinną i materialną i dołączyć 

odpowiednią dokumentację : 

− zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, karty informacyjne potwierdzające chorobę 

długotrwałą oraz dokumenty potwierdzające wydatki na leki i leczenie. 

− dokumenty potwierdzające przypadki losowe i klęski żywiołowe. 

− zaświadczenie o opłacaniu składek członkowskich na OIPiPZS za okres ostatnich 12 

miesięcy. 

− zaświadczenie o wysokości dochodów (brutto) wnioskodawcy i pozostałych członków 

rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a w przypadku 

bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. 

4. Dokumenty, zaświadczenia itp. należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonych przez wnioskodawcę „za zgodność z oryginałem”. 

5. Poświadczenie powinno zawierać czytelny podpis wnioskodawcy, datę i miejsce 

poświadczenia. 

6. Komisja Socjalna ma prawo dodatkowo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia złożonych 

dokumentów w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozpatrzenia wniosku. 

 

§ 6 

 

1. Komisja Socjalna rozpatruje wniosek o udzielenie pomocy finansowej członkom OIPiPZS na 

posiedzeniu zwoływanym w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty wpływu wniosku. 

2. Komisja Socjalna po rozpatrzeniu wniosku proponuje wysokość pomocy finansowej, która nie 

może być wyższa niż  2 000 zł. 

3. Rozpatrzone przez Komisję wnioski uzasadnia i podpisuje przewodniczący lub zastępca 

przewodniczącego Komisji na wniosku Komisji Socjalnej. 

4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.  

5. Propozycje Komisji Socjalnej zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia w drodze uchwały 

Prezydium Okręgowej Rady. 

6. Wnioskodawca, którego wniosek o udzielenie pomocy finansowej został rozpatrzony 

odmownie przez Prezydium Rady może odwołać się do Okręgowej Rady w terminie 14 dni od 

otrzymania odmownej decyzji. 

7. Pisemne uzasadnienie odmownej decyzji wnioskodawca otrzymuje w terminie 14 dni od dnia 

jej podjęcia. 

8. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady. 

9. Decyzja Okręgowej Rady jest ostateczna. 

10. Informacje o przyznaniu pomocy finansowej wnioskodawcy mogą uzyskać osobiście lub 

telefonicznie w biurze Izby. 

§ 7 

 

1. Wypłaty zapomogi dokonuje pracownik biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

Ziemi Sieradzkiej na wskazane konto członka samorządu lub osobiście zostaje odebrana w 

biurze OIPiPZS. 

2. Zapomoga otrzymana na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dowodów 

podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

§ 8 

 

Osoby uczestniczące w procedurze przyznawania pomocy finansowej zobowiązane są do 

zachowania szczególnej poufności przekazywanych przez wnioskodawców danych oraz 

kierowania się zasadą bezstronności, sprawiedliwej oceny oraz właściwej gospodarki środkami – 

posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane, w imieniu OIPiPZS, przez 

Administratora Danych Osobowych. 

§ 9 
Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 r. 
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Załącznik Nr 1                          

 WNIOSEK  nr……………………/ Z/........................................... 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie zapomogi losowej 

 
Imię i nazwisko członka OIPiPZS……………………………………….…………………………….. 

Adres zamieszkania……………………………………………………….……….…………………… 

Nr PESEL……………………………….……...……Tel…………………………………………......... 

Miejsce pracy…………………………………………...……..stanowisko…………………….………   

 

Uzasadnienie wniosku…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………..………………………..… 

……………………………………………………………………………………..…………………….. 

………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………...……………… 

………………………………………………………………………………………...………… 

………………………………………………………………………………...………………… 

……………………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………...………… 

……………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………...…… 

 
Środki pieniężne z tytułu udzielonej zapomogi, proszę przekazać na konto bankowe: 

 

nazwa Banku …………………………………………………………………………………………………….. 

  

Nr rachunku bankowego …………..…………………………………………………………………….…….. 

 

                                                                                       ………………………….….………………………. 

                                                                                            (Data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Opinia Pełnomocnika Rady OIPiPZS / osoby współpracującej z wnioskodawcą 

 

………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

……………………………………………………………………………………………..……………………..… 

…………………………………………………………………………………………......…………..…………… 

 

………………………......................................………………………………………..………. 

(Data i podpis Pełnomocnika Rady OIPiPZS / osoby współpracującej z wnioskodawcą) 

 

 

Załączniki: 

1…………………………………………………………………………………..………….……………………… 

 

2…………………………………………………………………………………………………..…………………. 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 

i Położnych Ziemi Sieradzkiej w celu ubiegania się o zapomogę losową zgodnie z Uchwałą 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w sprawie „Regulaminu udzielania 

pomocy finansowej w formie zapomogi losowej”.  Zgoda obejmuje szczególne kategorie danych 

określone w art. 9 RODO. 

 

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Okręgową Izbę 

Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w celu ubiegania się o zapomogę losową zgodnie  

z Uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w sprawie „Regulaminu 

udzielania pomocy finansowej w formie zapomogi losowej”.   

 

Oświadczam, że: 

1. Podałam/ łem moje dane osobowe dobrowolnie.  

2. Jestem świadoma/my, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej niewyrażenie będzie 

skutkowało odmową rozpatrzenia wniosku przez Komisję Socjalną. 

 

 

                                                                                         …………………………………………….. 

                                                                                                     (podpis wnioskodawcy) 

                                                                                                            

 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach 

z tym związanych. 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. Z 

Administratorem można skontaktować się listownie na adres ul. 3-go maja 7, 98-200 Sieradz lub za pomocą poczty 

elektronicznej na adres izba@oipipsieradz.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować listownie na adres siedziby 

administratora tj. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej ul. 3-go maja 7, 98-200 Sieradz z 

dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres inspektor@epoczta.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody oraz obowiązujących przepisów prawa  (6 

ust 1 lit. a i c oraz art. 9 ust 2 lit a RODO). 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej, a po 

zatwierdzeniu Pani/Pana wniosku i przyznaniu pomocy finansowej  dane osobowe będą przetwarzane w związku 

z realizacją obowiązków prawnych spoczywających na Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: w zakresie rozpatrzenia wniosku upoważnieni członkowie 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, w zakresie weryfikacji wniosku i wypłaty środków 

przyznanego świadczenia upoważnieni pracownicy Administratora oraz   podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest Okręgowa izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej np. podmioty realizujące 

dostawę korespondencji. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 tj. przez 

okres niezbędny do otrzymania świadczenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa o sprawozdawczości finansowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia. 

mailto:izba@oipipsieradz.pl
mailto:inspektor@epoczta.pl
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 452/R/22 r. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi 

Sieradzkiej z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu refundacji 

kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zasad korzystania z kursów 

organizowanych przez OIPiPZS”. 

 
Regulamin 

refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego  
oraz zasad korzystania z kursów organizowanych przez 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 
 

§ 1 
 

1. Tworzy się fundusz refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego. 
 

2. Wysokość funduszu określa na każdy rok kalendarzowy Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w uchwale budżetowej. 

 
3. Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, opłacający 

regularnie składkę członkowską na rzecz samorządu, może ubiegać się 
o refundację kosztów kształcenia podyplomowego na zasadach określonych 
w niniejszym regulaminie. 

§ 2 
 

Za koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego uważa się: 
 

1. koszty czesnego na: 

• zaocznych studiach magisterskich  na kierunku pielęgniarstwo 
i położnictwo,   

• na studiach podyplomowych mających zastosowanie  w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki i położnej, 
 

2. koszty uczestnictwa w następujących formach kształcenia i doskonalenia 
zawodowego: 

• szkoleniu specjalizacyjnym 

• kursach kwalifikacyjnych 

• kursach specjalistycznych 

• kursach dokształcających 
 

3. koszty uczestnictwa w kongresach, seminariach, konferencjach, itd. mających 
zastosowanie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej. 
 

4. koszty uczestnictwa w innych formach wyżej niewymienionych, a zaakceptowane 
przez Okręgową Radę lub Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Ziemi Sieradzkiej na wniosek Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego. 
 

5. Refundacja nie obejmuje kosztów przejazdu, wyżywienia, materiałów 
szkoleniowych i zakwaterowania. 

 
§ 3 

Zasady refundacji 
 

1. Refundacji w przypadku studiów zaocznych magisterskich i podyplomowych 
o których mowa w § 2  pkt. 1  podlegają poniesione przez członka samorządu 
i udokumentowane koszty czesnego. Kwota  refundacji wynosi 1 000 zł po 
uzyskaniu dyplomu. 
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2. Maksymalna kwota refundacji wynosi 50% kosztów uczestnictwa, ale nie więcej 
niż: 

• 1 000 zł dla szkolenia specjalizacyjnego, po uzyskaniu tytułu 
specjalisty w danej dziedzinie 

• 600 zł dla kursu kwalifikacyjnego, po uzyskaniu stosownego 
zaświadczenia 

• 400 zł dla kursu specjalistycznego, dokształcającego, po uzyskaniu 
stosownego zaświadczenia 

• 400 zł za udział w kongresach, seminariach, konferencjach. 
 

§ 4 

1. Prawo do korzystania z refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego przysługuje członkom samorządu, którzy: 
   a)  spełniają łącznie następujące warunki:  

• są wpisani do rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej Izby 
Pielęgniarek  i Położnych Ziemi Sieradzkiej 

• są czynni zawodowo 

• regularnie opłacają składki członkowskie co najmniej przez okres 
12 miesięcy licząc do dnia złożenia wniosku. 

   b)  przebywają na urlopach rodzicielskich/wychowawczych, 
c) bezrobotni, którzy są zarejestrowani we właściwym dla miejsca zamieszkania 

urzędzie pracy. 
§ 5 

 
1. Refundacji podlegają szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, 

specjalistyczne,  dokształcające, organizowane przez placówki posiadające 
zezwolenia na prowadzenie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

§ 6 
 

1. Refundacji dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej. Wzór wniosku 
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Do wniosku o refundację należy dołączyć: 
a) zaświadczenie o płaceniu składek lub dowód wpłaty składek, 
b) zaświadczenie z zakładu pracy (Urzędu Pracy) o refundacji kosztów 

szkolenia bądź ewentualnie o braku refundacji, 
c) zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie, 
d) kopia zaświadczenia ukończonej formy kształcenia, 
e) oryginały faktur, rachunków lub dokumentów księgowych o równoważnej 

wartości dowodowej potwierdzających wysokość poniesionych kosztów 
wybranej formy kształcenia. 
 

3. Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego opiniuje i określa wysokość 
refundacji na podstawie złożonych dokumentów. Decyzję w sprawie 
zatwierdzenia refundacji podejmuje Okręgowa Rada lub Prezydium  Okręgowej  
Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.   

 
§ 7 

 
1. Refundacje przyznawane są do wysokości posiadanych środków przeznaczonych 

na dany rok kalendarzowy w uchwale budżetowej Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.  
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§ 8 

Osoby korzystające z refundacji zobowiązane są do: 

1. Zapoznania środowiska z tematyką szkolenia poprzez opublikowanie artykułu 
w Biuletynie Informacyjnym OIPiPZS lub  
 

2. Przekazania zdobytej wiedzy na szkoleniu zorganizowanym w Zakładzie lub  
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej lub 

 
3. Przekazania materiałów konferencyjnych, ze zjazdu, z seminarium do biblioteczki 

OIPiPZS. 
 

4. Nie wywiązanie się z zobowiązań określonych w punktach 1 – 3, skutkuje 
brakiem uzyskania zgody na refundację kosztów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego przez okres 24 miesięcy.  

 
§ 9 

1. Ze środków funduszu przeznaczonego na doskonalenie zawodowe, na wniosek 
Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Okręgowa Rada może 
przyznać nagrody autorom wyróżnionych prac magisterskich i podyplomowych 
mających znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa oraz za  szczególny 
wkład w pracę samorządu z uwzględnieniem zdobytych kwalifikacji.  

   
2. Wysokość nagród każdorazowo określa Rada OIPiPZS. 

 
3. Okręgowa Rada lub Prezydium ORPiPZS może w wyjątkowych przypadkach 

skierować członka samorządu OIPiPZS i pokryć wszystkie koszty uczestnictwa 
w formach kształcenia wymienionych w § 2 pkt. 3. 
 

§ 10 

1. Rozpatrzeniu przez Komisję ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 
podlegają wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów, złożone 
najpóźniej w ciągu 90 dni od daty zakończenia określonej formy kształcenia. 
 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku o refundację przez Komisję powinno 
nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów, o których mowa w § 6 
pkt. 1 i 2. 

 
3. Rada lub Prezydium OIPiPZS zatwierdza wniosek o refundację otrzymany od 

Komisji na najbliższym posiedzeniu.   
 

4. W przypadku decyzji odmownej, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. 
 

5. Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej jest 
ostateczna. 

 
6. Przyznane refundacje podlegają natychmiastowemu wstrzymaniu lub zwrotowi 

w całości w przypadku stwierdzenia, że zostały przyznane na podstawie 
nieprawdziwych informacji lub fałszywych dowodów. 

7. Zamknięcie rozliczeń i przyjmowania wniosków ustala się na dzień 10 grudnia 
danego roku kalendarzowego. Dokumenty złożone po tym terminie rozpatrywane 
będą w następnym roku kalendarzowym.  
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§ 11 
 

Zasady korzystania z kursów organizowanych przez OIPiPZS 

1. OIPiPZS partycypuje w kosztach kształcenia podyplomowego. 
 

2. Pielęgniarka i położna członek OIPiPZS korzystający z kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez OIPiPZS ponosi 50% kosztów 
kształcenia w przypadku korzystania z: 

• kursu kwalifikacyjnego 

• kursu specjalistycznego  

• kursu dokształcającego  
   Koszt kursu uzależniony jest od rodzaju i obowiązującego programu kształcenia. 

 
3. Pielęgniarka i położna nie będąca członkiem OIPiPZS ponosi 100% kosztów 

kształcenia w przypadku korzystania z: 

• kursu kwalifikacyjnego 

• kursu specjalistycznego  

• kursu dokształcającego  
   Koszt kursu uzależniony jest od rodzaju i obowiązującego programu kształcenia. 

 
4. Poniesione przez uczestnika koszty kursów organizowanych przez OIPiPZS nie 

podlegają refundacji. 
 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu kwota wpisowego nie podlega 
zwrotowi. 

 
6. Jeżeli kurs organizowany przez OIPiPZS zostanie odwołany z przyczyn 

niezależnych od uczestnika kursu, wpisowe zostanie zwrócone.  
 

7. Kwotę wpisowego należy wpłacić w biurze OIPiPZS nie później niż na 14 dni 
przed rozpoczęciem kursu. Pozostałą kwotę należy uiścić przed przystąpieniem 
do egzaminu końcowego. Nie dokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości za kurs 
skutkuje nie dopuszczeniem do egzaminu końcowego. 

 
§ 12 

 
Członek OIPiPZS może skorzystać z refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego lub z jednego kursu organizowanego przez OIPiPZS 1 x w roku 
kalendarzowym. 

§ 13 
Regulamin obowiązuje od 1 września 2022 r.  
 
 
Sekretarz Rady                        Skarbnik Rady                   Przewodnicząca Rady 
Anna Kulesza                          Barbara Piecyk                    Anna Augustyniak 
 
 

Do wniosku dołącza się ( niepotrzebne skreślić): 
1. zaświadczenie o płaceniu składek lub dowód wpłaty składek, 
2. zaświadczenie z zakładu pracy  (Urzędu Pracy) o refundacji kosztów szkolenia, 

bądź ewentualnie o braku refundacji, 
3. zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie, 
4. kopia zaświadczenia ukończonej formy kształcenia, 
5. oryginały faktur, rachunków lub dokumentów księgowych o równoważnej 

wartości dowodowej potwierdzających wysokość poniesionych kosztów wybranej 
formy kształcenia. 

 



29 

 

Załącznik do „Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zasad 

korzystania z kursów organizowanych przez OIPiPZS”   

                

                                                                                                     Numer kolejny sprawy……………………….… 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 

 

Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego 
 

Imię i nazwisko członka OIPiPZS……………………………………………...…………………………………. 

 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………...……… 

 

Nr PESEL ……………………………...………….…....……. NIP……………………..…….………….............. 

 

Adres Urzędu Skarbowego……………...………………………………………………………………………… 

 

Miejsce pracy /W przypadku osoby bezrobotnej należy wpisać Urząd Pracy, w którym wnioskodawca jest 

 

zarejestrowany............................................................................................................................................. .............. 

 

Stanowisko……………………………………………………………………………………………………...….. 

 

Nr prawa wykonywania zawodu……........................ nr rejestru OIPiPZS………………………..…………… 

 

Nr Telefonu dom ………………………………..…… Nr Telefonu praca………………………………..……. 

 

Wniosek dotyczy refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego związanego z uczestnictwem 

  

w…………………...……………………………………….……………………………………………………….. 

 

Organizator kształcenia i doskonalenia zawodowego………………………………..………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………..………………………... 

Oświadczam, że znana jest mi treść „Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia 

zawodowego oraz zasad korzystania z kursów organizowanych przez OIPiPZS” oraz zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. 

 

Środki pieniężne z refundacji  proszę przekazać na konto rachunku Nr …..……………………………….… 

 

……………………………… nazwa Banku …………………..………………w………………………………. 

 

Data.................................... Nr dow. tożsamości…………………............... Podpis……………..………………. 

 

 

Data rozpatrzenia ……………………… Podpis Przewodniczącej Komisji…………………….…………...… 

 

Nr Uchwały …………………………………… z dnia …………………………………………….…………….. 

 

Kwota refundacji:………………………………. słownie……………………………………….……………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Kwituję odbiór kwoty refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego w wysokości …………... 

 

Słownie……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nr dok. Finansowego………………….. z dnia………………….. Nr dowodu osobistego…………………….. 

 

 

 

……………………………..                                               ………………………………………………………… 

       podpis kasjera                                                                       data i podpis kwitującego odbiór kwoty  
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Szanowne Koleżanki i Koledzy 
 

Oddział zakaźny 
Wróćmy na chwilę pamięcią do VII odcinka 
wspomnień o starym szpitalu, gdzie omawiałam 
oddział zakaźny. Przypomnę, że powstał on 
w 1954 roku którego ordynatorem przez większą 
cześć jego funkcjonowania była dr Urszula 
Urbańczyk - Napieralska. Odeszła od nas 
01.07.2022r. Oddział zakończył swoją 
działalność w 2000r. Część pielęgniarek podjęła 
pracę w innych oddziałach, takich jak: oddział 
pulmonologiczny, rehabilitacyjny czy ZOL, 

o czym  pisałam omawiając te oddziały. Część koleżanek oddziału zakaźnego nie 
była w ogóle wspominana, a nadal pracuje w szpitalu, dlatego czynię to właśnie 

teraz. Do tych, które rozpoczęły pracę w pierwszym okresie funkcjonowania 
oddziału należą Basia Kanty i  Halina Lelewska. 
 

Barbara Kanty ur. 11.03.1935r. Ukończyła 1-roczny kurs 

pielęgniarski w 1955r. w szkole pielęgniarskiej w  Zgierzu, 
a następnie w 1958r. złożyła państwowy egzamin uzyskując tytuł 
pielęgniarki dyplomowanej. Pracę w szpitalu w Sieradzu 
rozpoczęła 31.12.1955r. w oddziale zakaźnym, gdzie pracowała 
nieprzerwanie do 06.05.1984r. W latach 1984-1987 nie 
pracowała z powodu złego stanu zdrowia. Powróciła do pracy 
w 1987r. ale już na oddział chorób płuc i gruźlicy, gdzie 
pracowała do 1997r. 

 

 
 
Halina Lelewska ur. 10.06.1944r. Absolwentka 4-letniego 

Liceum Pielęgniarstwa w Łowiczu z roku 1964. W oddziale 
zakaźnym pracowała od 01.09.1964r. do 29.02.1972r. po czym 
wyjechała z Sieradza. 
 

 

 

 
Teresa Dalecka ur. 01.08.1938r. Ukończyła 1-roczną szkołę dla młodszych 

pielęgniarek w Krotoszynie. Tytuł pielęgniarki dyplomowanej uzyskała w 1961r. w 
Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczęła w 1955r. w klinice położniczo-ginekologicznej 
w Poznaniu, Od roku 1970 do 1973 pracowała w szpitalu  Kalisz-u. Od roku 1974 
do 1979 pracuje w oddziale zakaźnym w szpitalu w Sieradzu. Po 5-letnim okresie 
przerwy z powodów zdrowotnych powraca do pracy w 1974 gdzie pracuje 
naprzemiennie w oddziale zakaźnym i gruźlicy do chwili przejścia na emeryturę 
w 1994r. 

 
 

 
Krystyna Świerczyńska ur. 20.06.1954r. Absolwentka Liceum 

Medycznego w Sieradzu z 1977r. Pracowała w szpitalu z przerwami 
od 1977r. do 2015r. w tym w oddziale zakaźnym w latach 1983- 
1994. 
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Biniek Elżbieta ur. 12.07.1954r. absolwentka Medycznego Studium Zawodowego 

w Wieluniu z roku 1977. Pracowała kolejno w szpitalu w Wieluniu, Tuszynie oraz w 
Zakładzie Rehabilitacyjnym dla dzieci w Rafałówce. W latach 1985 - 1991 w 
oddziale zakaźnym szpitala sieradzkiego. 

 

 
Dorota Prekwa – absolwentka Liceum Medycznego 

w Starachowicach z roku 1984.W oddziale zakaźnym pracowała 
w latach 1984 do 2000. Obecnie pracuje w oddziale rehabilitacji 
w szpitalu przy ul. Armii Krajowej 7. 
 
 
 

 

 

 
Józefa Makarońska – absolwentka Liceum Medycznego 

w Sieradzu z roku 1985. Pracowała w oddziale zakaźnym 
w latach 1985 – 1997r. Obecnie pracuje w Hospicjum przy ul. 
Armii Krajowej 7. 
 
 
 

 

Oddział chorób wewnętrznych IV B  
Jeszcze raz krótkie wspomnienie o tym oddziale. Funkcjonował od roku 1961 do 
1999r. Pracowało w nim bardzo wiele pielęgniarek, ale były to krótkie okresy pracy. 
Trudno odszukać te, które pracowały najdłużej. Prezentuje tylko dwie koleżanki ze 
znacznym stażem. 
 

 
 

Teresa Makówka ur. 25.05.1941r. Ukończyła 2-letnią szkołę 

Asystentek Pielęgniarstwa w Zgierzu. Od 01.02.1961r. do 
28.02.1971r. pracowała w oddziale wewnętrznym IV B.   
 
 
 
 
 

 

Mirosława Gawron ur. 02.04.1944r. absolwentka Medycznej 

Szkoły Asystentek Pielęgniarskich w Sieradzu z roku 1964. oraz 
Państwowej Szkoły Medycznej  Pabianicach z 1970, gdzie uzyskała 
tytuł pielęgniarki dyplomowanej. W oddziale internistycznym 
pracowała od 1964 do 1973r. Od 1974r. do 1976r. w oddziale 
chirurgicznym, po czym opuściła sieradzki szpital. 
 
 
 

Wymienić można jeszcze Danutę Rudą , Grażynę Balcerzak, Urszulę Sadowską, ale 
bliższych informacji nie udało mi się ustalić. 
 
                                                                                   Pozdrawiam 
                                                                                              Elżbieta Pokora 
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„Kochany człowiek nigdy nie umiera  
żyje wciąż w naszych myślach, 
słowach i wspomnieniach” 
 

 
Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszą 
Koleżankę Pielęgniarkę 
 
 
IZABELĘ CHOJNACKĄ 
 
 
Nasza koleżanka Pielęgniarka Izabela Chojnacka była 
wyjątkową osobą, a swoim życiem i postawą zasłużyła 
sobie na szczególną uwagę i miejsce wśród pielęgniarek 
naszego miasta. 
Swoją pracę zawodową rozpoczęła w 1996 r. na Oddziale 
Zakaźnym szpitala przy ul. Nenckiego, a następnie od 
2000 r. na Oddziale Rehabilitacji do 2022r. 

Była wspaniałym człowiekiem i oddana pielęgniarką, a praca była jej powołaniem. 
To skromna osoba o wielkim sercu, nie miała jednak zbyt wiele czasu na dzielenie 
się dobre z innymi. Ciężka choroba, z którą zmagała się wiele lat pokrzyżowała 
plany. Iza była bardzo lubiana przez pacjentów, zawsze miała czas na rozmowę i 
okazanie wsparcia. Dawała z siebie więcej niż musiała. Drobna i delikatna, a 
okazała się bardzo silna. Była wzorem do naśladowania. Odeszła od nas 23 
listopada 2022r. 
Pamięć o Izabeli pozostanie w naszych sercach na zawsze. 
 
 

                                                     Koleżanki z Oddziału Rehabilitacji „Starego Szpitala” 

 
 
 

 
„Nie umiera ten, kto pozostaje  
w naszych sercach” 
 

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszą Koleżankę Pielęgniarkę 
  

D A N U T Ę   W I L C Z Y Ń S K Ą 
  

 
 
 
                                                              Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia i wsparcia                                                   

składają koleżanki i koledzy  

                                                    ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu 
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„…Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach. 
Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją…”  
 
 

Słowa wsparcia i otuchy oraz wyrazy współczucia dla koleżanki 
 

KAROLINY WOJTYSIAK        

z powodu śmierci  
 

M A M Y   
 

                                                                                                                                                                   

                                                                         składają koleżanki i koledzy  
                                                                   ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu                                                   

 

 
 
„Nie żyjemy, aby umierać, 
Ale umieramy, aby żyć wiecznie”  
 

 
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia dla koleżanki 

 
ILONY SŁOJEWSKIEJ 

z powodu śmierci  
 

T A T Y   
 

 
                                                                         składają koleżanki i koledzy  

                                                                   ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu 
 

 
 
„…Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach. 
Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją…”  
 
 

Słowa wsparcia i otuchy oraz wyrazy współczucia dla koleżanki 
 

ALICJI PŁACHTY 
z powodu śmierci  

 
M Ę Ż A    

 

                                                                                      
                                                                                                 składają koleżanki i koledzy  
                                                                   ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu 
 

 


