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Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słodkich marzeń.
Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak Trzej Królowie z dary
swymi, staną cicho za Waszym progiem, by spełnić to, co dotąd
było snami. Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy
się do siebie. Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,
niech w domach będzie Wam jak w niebie...
Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym
roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej

Życzy
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

Nr 62/2018

3

GŁOS
Przewodniczącej

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
równolegle z nurtem przeobrażeń ustrojowych
i demokratycznych w naszym kraju. Była autorką wielu
publikacji, m.in. „Organizacja opieki pielęgniarskiej
w Polsce na tle porównawczym” (1991), „Znać swój
los” (1994), „Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim”
(2005), „Idea samorządności – wspomnienia, rozmowy,
fakty” (2011). W druku jest tomik poezji pani Urszuli
Krzyżanowskiej - Łagowskiej „Wyrazić siebie. Pobądź ze
mną”, od grudnia do nabycia w OIPiP w Łomży. Niemalże
do ostatnich dni swojego życia nie traciła kontaktu
z samorządem pielęgniarek i położnych aktywnie
uczestnicząc w wielu uroczystościach i konferencjach
organizowanych w całym kraju. Mieliśmy zaszczyt
gościć Panią Urszulę na uroczystościach XXV – lecia
Niestety,
nasze
środowisko
poniosło Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
w tym roku również ogromną stratę. Zmarła jedna w planach mieliśmy wspólną konferencję…Pozostanie
z najwybitniejszych pielęgniarek naszych czasów – w naszej pamięci i sercach. Będzie nam Jej brakowało.
Urszula Krzyżanowska – Łagowska. To ona uczyła
Cóż, życie jednak toczy się dalej, przed nami
nas samorządności i – jako Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji – wniosła kolejne Święta Bożego Narodzenia…
ogromny wkład w budowanie struktur naszego
Cytując K. I. Gałczyńskiego życzę Państwu,
samorządu zawodowego, który powstawał niemalże
„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością
i Spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem”…
Mija kolejny rok, dla polskiego pielęgniarstwa bardzo
pracowity i obfitujący w decyzje istotne dla przyszłości
naszych zawodów. Na mocy porozumienia zawartego 9
lipca między OZZPiP, NRPiP a MZ i NFZ dotychczasowe
dodatki dla pielęgniarek (tzw. 4x400) będą włączone
do wynagrodzenia zasadniczego. Porozumienie
przewiduje m.in., że od 1 stycznia 2019 r., zostaną
wprowadzone normy zatrudnienia pielęgniarek
i położnych, płatne urlopy szkoleniowe, a także nowe
świadczenia kontraktowane przez NFZ, tzw. porada
pielęgniarska. Te gwarantowane rozwiązania wpłyną
bezpośrednio na płace, warunki i bezpieczeństwo pracy
pielęgniarek i położnych.

Izabela Metelska
Przewodnicząca OIPiP w Łomży
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KALENDARIUM

/12.06.2018r/
Posiedzenie Komisji do Spraw Kształcenia – udział wzięli Przewodnicząca Komisji oraz członkowie

/08.10.2018r/
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łomży – udział
Wzięły Przewodnicząca OKR oraz członkowie Komisji

/12.06.2018r/
Posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej – udział wzięli Przewodnicząca Komisji oraz członkowie

/10.10.2018r/
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży –
udział wzięli Przewodnicząca ORPiP Wiceprzewodnicząca ORPiP
oraz jej członkowie

/18.06.2018r/
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej działającej przy OIPIP
w Łomży – udział wzięli Przewodnicząca oraz członkowie Komisji
/19-20.06.2018r/
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
/06.07.2018r/
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
/18.07.2018r/
Konwent Przewodniczących w NIPiP w Warszawie – udział wzięła
Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
/25.07.2018r/
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
/03.08.2018r/
Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem
/28.08.2018r/
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Łomży w sprawie wpisu do Rejestru Podmiotów Prowadzących
Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych
/11-13.09.2018r/
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Łomży Izabela Metelska
/17-18.09.2018r/
Szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w zakresie Procedowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej. „ Prewencja wykroczeń zawodowych na pielęgniarskich
i położniczych stanowiskach pracy, ochrona danych osobowych
aspekty prawne i organizacyjne”. – udział wzięły Zastępca ORzOZ,
pracownik biura ORzOZ
/19.09.2018r/
Posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Łomży – udział wzięły Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Łomży oraz jego zastępcy
/19.09.2018r/
Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

/15-16.10.2018r/
Szkolenie Kadry Kierowniczej zorganizowane przez NRPiP w Warszawie – udział wzięły Przewodnicząca OIPiP w Łomży, Wiceprzewodnicząca OIPiP i członek ORPiP w Łomży
/17.10.2018r/
Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek
i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP
w Łomży Izabela Metelska
/03.11.2018r/
Posiedzenie Komisji do spraw Przeszkoleń – przeprowadzenie
egzaminu pielęgniarki po odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w
okresie ostatnich 6 lat - udział wzięły: Przewodnicząca Komisji ds.
Przeszkoleń, członkowie Komisji
/24.11.2018/
Egzamin końcowy dla uczestników III edycji kursu specjalistycznego w województwie podlaskim dla pielęgniarek i położnych „
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1 „ zorganizowany
przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu – udział wzięła Bożena Wojewoda-Jarosińska, członek ORPiP
w Łomży
/04.12.2018/
Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Pielęgniarstwa z Kierowniczą Kadrą Pielęgniarską województwa podlaskiego
- udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
/05-06.12.2018/
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Łomży Izabela Metelska
/07.12.2018/
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
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AKTUALNOŚCI
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających
ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń
opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225) w § 2 pkt 20
otrzymuje brzmienie:
„20)świadczenia udzielane przez:
a) pielęgniarki,
b) położne,
c) ratowników medycznych
- w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy;”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA

1
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
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UZASADNIENIE

AKTUALNOŚCI

Przedmiotowy projekt wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017
r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu
finansowania (Dz. U. poz. 1225), wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136c
ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).
Powyższa zmiana ma charakter techniczny i umożliwi przekazywanie odrębnych środków dla szpitali
w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na podwyżki dla
pielęgniarek i położnych i ratowników medycznych.
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia analogicznie
jak projektowane równocześnie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Wyznaczenie takiego terminu wejścia w życie przepisów jest korzystne dla adresatów tych norm i nie będzie
sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Ważnym interesem państwa uzasadniającym wejście
w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia jest potrzeba przekazania dodatkowych środków finansowych
przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych.
Projekt nie ma wpływu na mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ proponowane zmiany nie
określają, ani nie modyfikują warunków wykonywania działalności gospodarczej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo
uzgodnienia.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego
rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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AKTUALNOŚCI
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej
Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz.
1373), w załączniku w § 16:
1) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Prezes Funduszu ustala kapitacyjną stawkę roczną w sposób gwarantujący środki na wypłatę
kwot, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 3 i § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października
2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628 oraz z 2018 r. poz. …….).”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Określając współczynniki korygujące na podstawie ust. 3, Prezes Funduszu uwzględnia wysokość
dodatkowych środków przekazanych świadczeniodawcom zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwot, o których mowa
w § 4 ust. 5 pkt 3 i § 4a tego rozporządzenia.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA

1
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
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W związku z zawarciem w dniu 9 lipca 2018 r. w Warszawie porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia
i Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącym podjęcia działań zmierzających do stabilizacji wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przez włączenie do umów o pracę dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki
zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, nastąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.).
Zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem, Minister Zdrowia dokona nowelizacji ww. rozporządzenia
oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), w celu zapewnienia
pielęgniarkom i położnym, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, wzrostu wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat, z tym
że od dnia 1 września 2018 r. - w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat.
Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczonych na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z mechanizmem określonym w wymienionych rozporządzeniach, również po dniu 31 sierpnia 2019 r.
Wskazane mechanizmy będą dotyczyły także pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.
Zmiany przedmiotowego rozporządzenia wynikają ze zmian wprowadzonych w procedowanym równocześnie ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. i polegają na uwzględnieniu zmian
we współczynnikach korygujących, o których mowa w § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w celu realizacji
postanowień przedmiotowego porozumienia. Wyznaczenie takiego terminu wejścia w życie przepisów jest korzystne dla adresatów tych norm i nie będzie sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Ważnym interesem państwa uzasadniającym wejście w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia jest potrzeba
odpowiednich regulacji zapewniających realizację przedmiotowego porozumienia.
Projekt nie ma wpływu na mikro- małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ proponowane zmiany nie
określają, ani nie modyfikują warunków wykonywania działalności gospodarczej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego
rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) po § 4 dodaje
się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650,
1000, 1515, 1544 i 1629), i realizującym świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnia się wzrost wynagrodzenia
zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia
1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4 .”.
§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, 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 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629), oraz w formie
indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo
indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu
leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników
etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19
ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń,
dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza:
1) w 2018 r., także według stanu na dzień 1 października 2018 r., i przekazuje do dnia 14 października 2018 r .;
2) w 2019 r., według stanu na dzień:
a) 1 stycznia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 stycznia 2019 r.,
b) 1 kwietnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 kwietnia 2019 r.,
1
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
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1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.

3. W 2019 r. informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza według stanu na dzień 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia
14 lipca 2019 r.

4. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1-3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia
świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób,
o którym mowa w § 4a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.
§ 3.
W zakresie trybu oraz sposobu podziału środków przekazanych w drodze zmiany umowy o której
mowa w § 2 ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-8 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA

UZASADNIENIE
W związku z zawarciem w dniu 9 lipca 2018 r. w Warszawie porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącym podjęcia działań zmierzających do stabilizacji wynagrodzeń
pielęgniarek i położnych przez włączenie dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej
udzielane przez pielęgniarki i położne, nastąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
Zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem, Minister Zdrowia dokona nowelizacji ww. rozporządzenia
oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) w celu zapewnienia pielęgniarkom
i położnym, o których mowa w tych rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy (umowy
o pracę lub stosunku służbowego), wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1200 zł
miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat, z tym że od dnia 1 września 2018 r. - w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego
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będzie pokrywany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z mechanizmem określonym w wymienionych rozporządzeniach.
Wskazane mechanizmy będą dotyczyć także pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podstawowej opiece zdrowotnej.
Ta część pochodnych od wynagrodzeń (w ramach umów o pracę), która nie zostanie objęta obowiązującym obecnie mechanizmem przekazywania środków na wzrost wynagrodzeń, będzie uwzględniona w kosztach
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Projekt przewiduje przekazywanie danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych, wykonujących,
u tego świadczeniodawcy zawód, oraz formy w jakiej jest wykonywany, w oparciu o które przekazywane są środki na wzrost wynagrodzeń. Projekt przewiduje że dane służące do ustalenia wysokości wzrostu środków będą
przekazywane raz na kwartał (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u świadczeniodawców
realizujących umowy w zakresie świadczeń rozlicznych stawką kapitacyjną w rodzaju podstawa opieka zdrowotna), co pozwoli uwzględnić nowozatrudnione pielęgniarki i zmiany w sytuacji kadrowej świadczeniodawcy,
związane np. z rozszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń. Informacje dotyczące liczby etatów pielęgniarek
dotyczyć będą wszystkich rodzajów umów, także umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie
świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna. Dane te są niezbędne do dokonywania analiz i obliczeń w celu zapewnienia pielęgniarkom i położnym, o których mowa w tych rozporządzeniach,
zatrudnionym na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę lub stosunku służbowego), wzrostu wynagrodzenia
zasadniczego.
W projektowanym § 3 dotyczącym trybu oraz sposobu podziału środków na podwyżki wynagrodzeń
zasadniczych dla pielęgniarek i położnych stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-8 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oznaczać to będzie, że każda pielęgniarka i położna, o której mowa
w projektowanym rozporządzeniu będzie otrzymywać podwyższone wynagrodzenie zasadnicze, natomiast pozostałe elementy mechanizmu podziału środków pozostają bez zmian.
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w celu realizacji
postanowień przedmiotowego porozumienia. Wyznaczenie takiego terminu wejścia w życie przepisów jest korzystne dla adresatów tych norm i nie będzie sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Ważnym interesem państwa uzasadniającym wejście w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia jest potrzeba
odpowiednich regulacji zapewniających realizację przedmiotowego porozumienia.
Projekt nie ma wpływu na mikro- małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ proponowane zmiany nie
określają, ani nie modyfikują warunków wykonywania działalności gospodarczej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego
rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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11 sierpnia 2018 roku odeszła od nas Urszula Krzyżanowska-Łagowska, dr
n. hum., pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, stypendystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji samorządu pielęgniarek i położnych (w latach 1991–1995).
Urszula Krzyżanowska-Łagowska odważnie rysowała wizję nowoczesnego pielęgniarstwa i wskazywała, jak do
niej dążyć. Cechował ją niezwykły entuzjazm i optymizm. Realizowała swoje pasje jako liderka, autorka wielu
publikacji, m.in. „Organizacja opieki pielęgniarskiej w Polsce na tle porównawczym” (1991), „Znać swój los”
(1994), „Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim” (2005), „Idea samorządności– wspomnienia, rozmowy,
fakty” (2011), ale także poetka– wydała dwa tomiki wierszy: „Wyrazić siebie” (1993) i „Pobądź ze mną” (1995)
oraz nauczyciel akademicki i naukowiec. Kształtowała etos zawodu, wskazując studentom na wartości duchowe
w pielęgniarstwie. Pragnęła transformacji polskiego pielęgniarstwa i nie szczędziła sił, aby walczyć o budowanie
samodzielności oraz prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej, dlatego podjęła się zadania tworzenia struktur samorządu w trudnych czasach przeobrażeń ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju. W rozmowie z MPiP
(znajdziecie ją Państwo na kolejnej stronie) wspominała czasy wielkiego zrywu społecznego, który ćwierć wieku
temu porwał tysiące pielęgniarek. Dziś jej słowa brzmią jak niezwykle ważna lekcja, jej zawodowy testament…
Macie prawo być docenieni!
dr n. hum. Urszula Krzyżanowska-Łagowska, Prezes NRPiP I kadencji
Ćwierć wieku temu rodziła się idea naszej samorządności zawodowej. Utworzyłyśmy największy samorząd zawodowy w tym kraju. Jeśli cofniemy się do lat 1989–1991 i popatrzymy na to, jacy wówczas byliśmy, jak
przeżywaliśmy przeobrażenia ustrojowe w Polsce, to z pewnością wielu z nas będzie miało problemy z rozpoznaniem samych siebie.
Zmieniliśmy się nie tylko fizycznie. Jesteśmy mądrzejsi i bardziej samodzielni, jesteśmy bardziej profesjonalni. Można to było dostrzec wyraźnie na ostatnim Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych. Będąc tam,
myślałam o naszym I Krajowym Zjeździe, który miał miejsce w Pałacu Kultury i Nauki 5–6 listopada i 11–12 grudnia 1991 roku. W najśmielszych swoich marzeniach nie wiedziałam wtedy, jaki ogrom wyzwań stanie przed nami.
Nikt tego nie wiedział. Robiliśmy to, co było do zrobienia w danej chwili. „Kto wie, czy w porę spostrzeżecie się,
że bierzecie udział w czymś historycznym. Czy nie będziecie liczyć łat na odzieniu, zamiast przygotować skrzydła
do lotu” – powtarzała wówczas Krystyna Sienkiewicz za Kazimierą Iłłakowiczówną.
Dlaczego możemy nie rozpoznać siebie? Dlatego, że mieliśmy „szczęście żyć w ciekawych czasach”. My,
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polskie pielęgniarki/pielęgniarze i położne z tamtych lat mieliśmy szczęście żyć aktywnie, odważnie, na przekór
wszystkim, włączając się w nurt przeobrażeń ustrojowych i społecznych w naszym kraju. Nie byliśmy politykami,
z potrzeby naszych serc działaliśmy dla dobra naszych zawodów. Nie zapominajmy, że to my, pielęgniarki i położne, głównie kobiety ze średnim wykształceniem, utworzyłyśmy największy samorząd zawodowy w tym kraju.
Czy ktokolwiek wcześniej mógł się tego spodziewać? Żadna inna organizacja kobieca nie ma takich sukcesów!
Dlaczego do tej pory problematyka samorządu zawodowego jest, delikatnie mówiąc, pomijana w programach
nauczania studentów pielęgniarstwa? Studenci wiedzą co nieco o samorządzie, ale nie potrafią wskazać przemian, jakich w pielęgniarstwie polskim dokonał ruch, który ćwierć wieku temu porwał tysiące pielęgniarek.
Potrzeba poważnych opracowań historycznych na ten temat. Tak wielki zryw społeczny, entuzjazm i dokonania
samorządu, nieznane w dotychczasowej historii pielęgniarstwa polskiego, powinny mieć przełożenie w publikacjach pielęgniarskich, pracach licencjackich, magisterskich i doktorskich. Jako grupa zawodowa zbudowaliśmy
największy samorząd zawodowy w Polsce.
Mamy prawo być zauważeni, docenieni, mamy prawo cieszyć się sukcesem. Pamiętajmy, że 25 lat temu
mieliśmy zaledwie kilka pielęgniarek z tytułem doktora i na stanowisku docenta (dziś jest ich ponad 400 – od
red.). Dwie z nich – dr Anna Piątek i dr Grażyna Rogala--Pawelczyk stanęły na czele organów Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Sądu NRPiP i musiały od początku budować „teorię, jak i praktykę”. Dr Halina
Wojnowska-Dawiskiba z Wrocławia stanęła na czele Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego i przygotowywała śmiałe projekty przekształceń w tych dziedzinach, które wówczas nie były dobrze rozumiane nawet przez
same pielęgniarki.
W 1991 roku, kiedy tworzyliśmy nasz samorząd, byliśmy postrzegani w przestrzeni publicznej jako grupa zawodowa wiedząca, czego chce! Byliśmy odważni, mieliśmy pomysły, cieszyliśmy się ze wszystkiego. Nie
znaczy to, że nie doceniam osiągnięć samorządu w następnych kadencjach. Przeciwnie! Doceniam ogrom pracy
wielu ludzi, którzy całkowicie związali swoją karierę zawodową z pracą samorządową. To dzięki nim istnieją regulacje prawne, unijne, standardy zawodowe, standardy kształcenia i doskonalenia zawodowego i wiele innych,
które to zmieniły całkowicie obraz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.
W czasach, kiedy rodził się nasz samorząd zawodowy, mieliśmy w Sejmie cztery pielęgniarki, w Ministerstwie
Zdrowia i Opieki Społecznej wiceministra w randze podsekretarza stanu – pielęgniarkę Krystynę Sienkiewicz,
w Związku Zawodowym „Solidarność” Alinę Pieńkowską oraz Alicję Milewską, położną, przewodniczącą Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia. Wszystkie te osoby wspierały rodzącą się ideę samorządności. Trzeba jednak pamiętać, że samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w Polsce nie jest zasługą jednej
czy nawet kilku osób. To dzieło tysięcy pielęgniarek z różnych szpitali i innych zakładów służby zdrowia. To one
głównie poparły rodzącą się ideę samorządności, wierząc w odmianę swojego zawodowego losu. Były pełne
entuzjazmu i wiary w lepsze czasy.
Kocham ideę samorządności. Pisałam o niej pierwsze artykuły, kiedy się jeszcze nie narodziła. Broniłam jej, kiedy się rodziła, stanęłam na czele samorządu podczas organizowania jego struktur (prezes Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych). Jak dziś pamiętam spotkanie w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego w Warszawie, kiedy to pełna entuzjazmu zgłosiłam wniosek, byśmy my, polskie pielęgniarki,
utworzyły swój własny samorząd. W tym czasie (1988 rok) trwała intensywna dyskusja w środkach masowego
przekazu na temat projektu samorządu lekarzy. Irena Kosobudzka zleciła mi przygotowanie projektu samorządu
pielęgniarek i położnych, by – jak powiedziała – przedstawić go do dyskusji na następnym posiedzeniu Prezydium. Dla mnie takie postawienie sprawy przez Irenę Kosobudzką, przewodniczącą Zarządu Głównego PTP, było
szczytem odwagi. A wiecie Państwo dlaczego? Bo wtedy samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych nie był
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WOKÓŁ

ZAWODU

Urszula Krzyżanowska
Łagowska

nikomu tak bardzo potrzebny. W dyskusji na Prezydium padały takie argumenty: „Owszem, jest to ciekawe, ale
nie u nas, kto to wszystko zrobi i najważniejsze – czy nie obawiamy się, że po utworzeniu tej nowej organizacji
rozpadnie się Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie?”. Członkowie Prezydium w dyskusji nad projektem powiedzieli „tak”. Wybrali dobro zawodu, dobro ogółu, a nie swoje stanowiska w Zarządzie. Zatrzymałam się tutaj nad
moralną postawą członków Prezydium, bo postawili dobro ogółu ponad dobrem własnym. Ci, którzy pamiętają
tamte czasy, wiedzą dobrze, że powstanie samorządu zawodowego bardzo zmniejszyło liczbę członków Towarzystwa, co dowodzi, że obawy nie były bezpodstawne.
Z podobną kwestią spotkałam się ponownie, kiedy to już działał samorząd zawodowy, a rodził się Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Wpłynęło wtedy do NRPiP pismo Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych o poparcie tej inicjatywy. Wówczas jeden z członków Prezydium
obawiał się, że powstanie Związku Zawodowego zaszkodzi interesom Samorządu, bo pielęgniarki są za biedne,
żeby płacić dwie składki. Dziś wiemy, że pielęgniarki płacą nawet trzy składki i uczestniczą w pracach różnych
organizacji pielęgniarskich.
Nadal jesteśmy młodym samorządem, uczącym się reguł gry samorządowej w tworzeniu państwa prawa i demokratycznych zasad funkcjonowania samorządu zawodowego. Podstawowym jego zadaniem jest sprawowanie
nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez pielęgniarki i położne, a dopiero potem reprezentowanie
zawodowych interesów pielęgniarek i położnych. Razi mnie, gdy traktuje się tę kwestię odwrotnie. W etyce
zawsze chodzi o dobro, jakie poprzez swoją działalność dajemy innym – kluczowe pozostają tu zatem słowa
„sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu” i z tego też powodu pielęgniarki powinny wspierać działalność swojego samorządu. Dopiero „należyte wykonywanie zawodu” może zapewnić pielęgniarkom
i położnym uznanie społeczne, a tym samym lepszą pozycję społeczną. W etyce nie można stawiać tych spraw
w odwrotnej kolejności.
Nie zapominajmy, że samorządy zawodowe reprezentują zawody zaufania publicznego. „W momencie,
gdy państwo zdecydowało się oprzeć istotny fragment zarządzania sprawami publicznymi na samorządzie, obok
przekazania korporacji zespołu uprawnień, nastąpiło przekazanie także obowiązków prawa publicznego, które są
nierozłączne. Nie może być, szczególnie w tym względzie, przywileju korporacyjnego odłączonego od obowiązku.
Nie jest to bowiem przywilej prywatnoprawny, osobisty, własny, z którego skorzystać mogą, lecz nie muszą –
jest to i przywilej, i obowiązek publicznoprawny, a zatem obowiązek państwa przyjęty przez strukturę wobec tych,
którym państwo służy – zgodnie z zasadą pomocniczości. (…) Samorządy zawodowe muszą korzystać z tych
uprawnień w taki sposób, aby została zachowana równowaga pomiędzy interesem zawodu (osób wykonujących
dany zawód) a interesem klienta i interesem państwa, co nie jest rzeczą łatwą, ale jest konieczne” (Andrzej Kalwas, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Rola Samorządów Zawodowych 1(159)2005: 11).
Dzielę się tymi refleksjami, by podkreślić, jak bardzo powinniśmy być czujni, jak bardzo powinniśmy się
kontrolować, podejmując ważne decyzje i uchwały. Zawsze należy spojrzeć na drugą stronę medalu – co będzie
miał z tego ten, któremu służę. Do tak dojrzałych decyzji potrzebna jest pokora, rozumiana jako sprawność wewnętrzna człowieka, jego moc do dokonywania czynów przekraczających interesy osobiste i korporacyjne.

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej
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OPINIE

PRAWNE
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Opinia prawna w sprawie obowiązku opłacania składek przez
pielęgniarki wykonujące inny zawód
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OPINIE

PRAWNE

Opinia prawna w sprawie obowiązku płacenia składek na rzecz
samorządu pielęgniarek i położnych w przypadku wykonywania
zawodu przez pielęgniarki,
położne na obszarze działania dwóch lub więcej izb.
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KOMUNIKATY

ZMIANA ADRESU

Od dnia 01.08.2018 r Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży
zmieniła adres.
Aktualny to:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Szosa Zambrowska 1/19
18 – 400 Łomża
(budynek Pogotowia)

KOMUNIKAT SKARBNIKA
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży przypomina, iż zgodnie z Art. 11 ust. 1 pkt
4 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r o samorządzie pielęgniarek i położnych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 916)
pielęgniarka/pielęgniarz i położna/położny posiadający prawo wykonywania zawodu ma ustawowy
obowiązek do regularnego opłacania składem na samorząd zawodowy.
Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować wszczęciem procedury w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży zwraca się z uprzejmą prośbą do osób opłacających składki członkowskie indywidualnie przelewem bankowym
o wpisywanie w opisie przelewu
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub miejsca pracy
Uprzejmie informujemy, że dla osób pracujących w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki/
położnej wysokość składki członkowskiej za rok 2018r. wynosi 35.55zł/gr.
									
Skarbnik
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
							
w Łomży

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN OBJĘTYCH REJESTREM
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek

i Położnych, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.)
i art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251), każda pielęgniarka/położna zobowiązana

jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych w terminie 14 dni od daty ich powstania.
W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:
• zmiany nazwiska,

• ukończenia kursów, specjalizacji

• ukończenia studiów wyższych,
• miejsca zamieszkania,

• rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
• zmiany miejsca pracy

Skarbnik
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
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KOMUNIKATY

SMK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że przed przystąpieniem do zakładania konta w SMK należy zaktualizować swoje dane w Centralnym Rejestrze
Pielęgniarek i Położnych. Należy dostarczyć ksero zaświadczeń o ukończonych kursach osobiście, e-mailem lub przesłać
listownie do OIPiP w Łomży.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t. j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 916) i art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251), każda
pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie
danych w terminie 14 dni od daty ich powstania.
W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:
• zmiany nazwiska,
• ukończenia kursów, specjalizacji
• ukończenia studiów wyższych,
• miejsca zamieszkania,
• rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
• zmiany miejsca pracy.
Po dokonaniu tej formalności można przystąpić do zakładania konta SMK.
Złożony wniosek można podpisać podpisem kwalifikowanym lub złożyć wniosek papierowy. W przypadku wniosku
papierowego należy go wydrukować i dostarczyć do biura OIPiP w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Aktywacja konta jest możliwa dopiero po dokonaniu tych formalności.

UWAGA !!!!
Należy pamiętać, że po zaakceptowaniu Państwa wniosku przez administratora OIPiP należy
wniosek zmodyfikować i przesłać do danego organizatora kształcenia.
Zapisywanie się na kursy/szkolenia
Po zalogowaniu się do systemu wchodzimy w kafelek “Dane o planowanych szkoleniach”

Następnie wybieramy rodzaj kształcenia a potem dziedzinę kształcenia poprzez przycisk wybierz.
Szczegółowe informację przesłania wniosku do organizatora kształcenia znajdą Państwo na stronie NIPiP
„Zmiany w kształceniu podyplomowym od 01.05.2017r” strona główna.
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Ksiądz Jan Twardowsk

POEZJA

Gdyby ktoś powiedział przed wojną,
że Wrocław będzie polskim miastem,
Polak zostanie papieżem,
komuniści postawią pomnik
Prymasowi,
nikt by w to nie uwierzył.
A wszystko to się stało
- mówił wół w Betlejem osiołkowi.
Jaki będzie wiek dwudziesty
pierwszy?
pytają
pastuszkowie co uklękli w śpiewie
trzej mędrcy co do gwiazdki mrugają
nawet Jezus taki maleńki - że nie wie.
Osiołek na całego płacze
bo nie wierzył, że wszystko inaczej.

Grudzień 1999

Gwiazdka
Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci,
Jak małe ptaki z gniazd,
Patrzą na niebo, czy już świeci
Najpierwsza z wszystkich gwiazd.
O zimne szyby płaszczą noski
W okienkach miast i wsi,
Czy już sfrunęła z ręki Boskiej,
Czy już nad nami tli.
Różowe niebo pociemniało,
I cień błękitny legł
Na ziemię białą, białą, białą,
Na nieskalany śnieg.

Anioły mogą zejść do ludzi,
Przebiec calutki świat:
Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi
Białych anielskich szat.
Białe opłatki, białe stoły,
Świeżych choinek las...
Doprawdy mogą dziś anioły
Zagościć pośród nas.

20

Opłatek

Kolęda

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień
wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb
biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym
chlebie

Aniołowie, aniołowie biali,
na coście to tak u żłobka czekali,
pocoście tak skrzydełkami
trzepocąc
płatki śniegu rozsypali czarną
nocą?
Czyście blaskiem drogę chcieli
zmylić
tym przeklętym, co krwią ręce
zbrudzili?
Czyście kwiaty, srebrne liście
posiali
na mogiłach tych rycerzy ze stali,
na mogiłach tych rycerzy
pochodów,
co od bata poginęli i głodu?
Ciemne noce, aniołowie,
w naszej ziemi,
ciemne gwiazdy i śnieg ciemny,
i miłość,
i pod tymi obłokami ciemnymi
nasze serce w ciemność się
zmieniło.
Aniołowie, aniołowie biali,
O! poświećcie blaskiem skrzydeł
swoich,
by do Pana trafił ten zgubiony
i ten, co się oczu podnieść boi,
i ten, który bez nadziei czeka,
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi
by jak człowiek szedł do BogaCzłowieka,
aniołowie, aniołowie biali.

C.K.Norwid

Modlitwa Wigilijna
Maryjo czysta, błogosław tej,

Co w miłosierdzie nie wierzy.

Niech jasna twoja strudzona dłoń
Smutki jej wszystkie uśmierzy.

Pod twoją ręką niechaj płacze lżej.
Na wigilijny ześlij jej stół

Zielone drzewko magiczne,

Niech, gdy go dotknie, słyszy gwar
pszczół,

Niech jabłka sypią się śliczne.

A zamiast świec daj gwiazdę mroźnych
pól.

Przyprowadź blisko pochód białych gór,
Niechaj w jej okno świecą.

Astrologowie z Chaldei, z Ur,

K. K. Baczyński

Pamięć złych lat niech uleczą.

Zmarli poeci niechaj dotkną strun
Samotnej zanucą kolędę.

Cz. Miłosz

Tylko ta gwiazda niech zaświeci
Nad ciszą białych dróg
I zawiadomi wszystkie dzieci,
Ze się narodził Bóg.

Bronisława Ostrowska
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JAK SPĘDZIĆ ŚWIETA
12 tradycyjnych potraw wigilijnych

1. ZUPA GRZYBOWA
• 6 porcje w 50min

2. BARSZCZ

mieszać z cebulką. Doprawić. Gdy wystygnie to
zmiksować całość blenderem.
Ciasto:
Składniki na ciasto zagnieść. Podzielić na 2
części. Rozwałkować na czworokąt. Wycinać
małe kwadraciki ok.3-4 cm. Na każdy kwadracik nałożyć farsz i zlepić na trójkąt. Zawinąć na
palec i zlepić rogi..

3. KARP

SKŁADNIKI:
- około 1 kg grzybów (prawdziwki, podgrzybki)
- 2 cebule
- pół kostki masła
- 2-3 litry wody
- sól, pieprz
- włoszczyzna (marchew, pietruszka, seler, por)
- 0,5-1 kg ziemniaków
- 2 liście laurowe
- łyżeczka ziarenek pieprzu naturalnego
- kilka ziarenek ziela angielskiego
- śmietanka 30% ewentualni
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Grzyby oczyścić pędzelkiem z piasku, na sicie obmyć wodą. Kapelusze pokroić w paseczki , trzonki w cienkie plasterki. Cebule pokroić na drobną
kostkę, wrzucić na patelnię z 1/4 kostki masła
i smażyć aż się zeszkli. Dodać resztę masła i pokrojone grzyby, smażyć aż woda z grzybów odparuje. Warzywa z włoszczyzny i ziemniaki obrać,
następnie marchew, pietruszkę i seler zetrzeć na
tarce o dużych oczkach, pora pokroić w krążki,
a ziemniaki w niedużą kostkę. Do garnka wlać
wodę, posolić, wrzucić warzywa i zagotować. Dodać liście laurowe, pieprz i ziele angielskie. Gotować do miękkości ziemniaków, około 10 minut,
po tym czasie wrzucić do garnka grzyby z cebulą.
Gotować jeszcze razem 10 minut, doprawić do
smaku pieprzem.

SKŁADNIKI:
- 4 buraki
- 1 marchewka
- ćwiartka kwaśnego jabłka
- 1 korzeń selera
- 1 korzeń pietruszki
- 4 ząbki czosnku
- 4 liście laurowe
- 4 ziarna ziela angielskiego
- 4 ziarenka pieprzu
- 2 suszone grzybki
- 3 łyżki majeranku
- sól, pieprz, przyprawa uniwersalna
- 2 łyżki octu
- 1 łyżeczka cukru
USZKA:
CIASTO :
- 2 szklanki mąki
- 1 jajko
- pół szklanki ciepłej wody
- sól
FARSZ :
- 30 g grzybów suszonych
- 2 cebule
- 1 łyżka oleju
- sól ,pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Barszcz:
Warzywa obieramy i kroimy na pół. Jabłko kroimy w ćwiartki. Czosnek obieramy i kroimy na
pół. Wszystko wrzucamy do garnka, zalewamy
wodą. Dodajemy ocet i cukier. Wrzucamy grzybki
suszone(wcześniej namoczone w wodze przez
noc) ,ziele angielskie, liść laurowy, pieprz w ziarnach i majeranek. Gotować ok.1 godzinę.
Pod koniec gotowania przyprawić.
Uszka:
Farsz:
Grzybki namoczyć w wodzie na noc. Ugotować w tej samej wodzie, w której się moczyły.
Odcedzić i wystudzić. Cebulkę pokroić w kostkę
i zeszklić na rozgrzanym oleju. Grzybki wy-
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• 4 porcje • 240min • Średni

SKŁADNIKI:
- karp królewski: 1 sztuka
- marchew: 2 sztuki
- mały seler: 1 sztuka
- pietruszka: 1 sztuka
- liść laurowy: 4 sztuki
- kolorowy pieprz ziarnisty: 1 łyżeczka
- sól: 1 łyżeczka
- 1 kostka bulion warzywny (opcjonalnie): 1 sztuka
- ziele angielskie: 5 sztuk
- Żelatyna: 4 łyżeczki
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Oskrobanego, wypatroszonego karpia kroimy
wzdłuż na pół, a następnie kroimy w 2,5 cm kawałki. Przygotowujemy wywar z włoszczyzny,
przypraw, kostki warzywnej, głów karpia (które
wzięliśmy do smażenia), ogona i płetw. Następnie umyte kawałki dodajemy do wywaru, tak aby
były zanurzone w całości. Gotujemy je 20 minut
na bardzo wolnym ogniu, aby ryba się nie rozgotowała. Ugotowane kawałki wyciągamy ostrożnie
łyżką cedzakową i układamy na kwadratowym
półmisku. Dekorujemy plasterkami limonki, plasterkami marchewki, pociętymi listkami pora
i natką pietruszki. Wywar odcedzamy przez gęste
sitko, dodajemy do jeszcze gorącego wywaru 4
łyżeczki żelatyny, dokładnie mieszamy za pomocą trzepaczki aż żelatyna się rozpuści i zalewamy
rybę. Gdy płyn przestygnie wstawiamy do lodówki do stężenia
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4. PIEROGI Z KAPUSTĄ
I GRZYBAMI

5. KAPUSTA
Z GRZYBAMI

6. RYBA
PO GRECKU

SKŁADNIKI:
Ciasto:
- 3 szklanki mąki
- 1 jajko
- 1/2 szklanki CIEPŁEJ wody
- 1 łyżka oleju
- szczypta soli
Farsz:
- 500g kapusty kiszonej
- 50 g grzybów suszonych
- 1 cebule
- liść laurowy
- ziele angielskie
- sól, pieprz, papryka słodka
- olej

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Mąkę wymieszać z solą, jajkiem i olejem. Następnie
dolewać powoli ciepłej wody. I wyrabiać ciasto. Ciasto
powinno być elastyczne i gładkie. Wyrobione ciasto
włożyć do woreczka foliowego i odstawić na 20 min.
Grzybki namoczyć w wodzie na noc. W tej samej wodzie ugotować do miękkości. Kapustę
opłukać, odcisnąć i pokroić. Wrzucić do garnka zalać wodą, dodać liść laurowy i ziele angielskie. Gotować do miękkości. Przyprawić.
Cebulę pokroić w kostkę, zeszklić na odrobinie oleju i dodać do kapusty. Grzybki pokroić
w drobną kostkę i dodać do kapusty. Wymieszać.

Ciasto rozwałkować i wyciąć kółka. Na każde koło
nakładać farsz i zlepiać. Pierogi gotować w osolonej
wodzie , 5 minut od wypłynięcia.

SKŁADNIKI:
- kapusta kiszona: 50 dekagramów
- grzyby leśne (sezonu, np. prawdziwki):
1 szklanka
- cebula (biała): 1 sztuka
- sól: 1 szczypta
- pieprz (czarny/mielony): 1 szczypta
- ziele angielskie (ziarna): 4 ziarenka
- liść laurowy: 3 sztuki
- jałowiec (ziarna): 2 sztuki
- koncentart pomidorowy: 1 łyżka
- olej: 2 łyżki
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Kapustę posiekać. Cebulę obrać, pokroić w piórka,
zeszklić na oleju. Grzyby namoczyć w 0,5 l wody.
Kapustę zalać wodą, w której moczyły się grzyby,
dodać liście laurowe, ziele angielskie, jałowiec, sól,
pieprz, cebulę i namoczone prawdziwki, wymieszać. Gotować na średnim ogniu 50 minut. Dodać
łyżkę koncentratu pomidorowego(niekoniecznie,
ale ja lubię, nadaje ładny kolor),wymieszać, gotować jeszcze 30 minut.
Kapustę przełożyć na rozgrzaną patelnię, smażyć
dwie minuty. Przełożyć na talerz.
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SKŁADNIKI:
- 500 g filetów rybnych z mintaja ,
- pół selera, 2 marchewki,
- 1 pietruszka,
- 1 cebula,
- koncentrat pomidorowy, 150 gram
- oliwa z oliwek,
- natka pietruszki,
- sok z połowy cytryny,
- mąka,
- sól, pieprz,
- cukier,1 łyżka
- liście laurowe, 3
- ziele angielskie 3
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
1-Filety obtoczyłam w mące i podsmażyłam na patelni. 2- Polewamy rybę sokiem z cytryny. 3-Warzywa obrałam, umyłam i z tarłam na tarce na grubo.
4-Cebulę pokroiłam na drobno i zeszkliłam ją na
patelni. 5-Następnie wrzuciłam na patelnię starte
warzywa, około dziesięciu łyżeczek koncentratu
pomidorowego, liść laurowy, ziele angielskie, sól
pieprz i cukier. 6-Do wszystkiego dolałam odrobinę
wody i dusiłam przez około 30 minut. 7-W salaterce
układałam warstwami rybę i sos z warzywami i dodałam soku z cytryny. 8- Rybę po grecku udekorowałam natką :)
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8. MAKOWIEC

3. NADZIENIE MAKOWE: Mak zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na co najmniej 1 godzinę. Następnie odsączamy go na sicie. Mak mielimy 3 razy
w maszynce do mielenia mięsa. Białka oddzielamy
od żółtek i ubijamy na sztywną pianę ze szczyptą
soli. Żółtka ucieramy z cukrem i miodem na puch,
mieszamy z makiem, a na końcu z pianą z białek.
Dodajemy kilka kropel olejku.

7. SAŁATKA
ŚLEDZIOWA

SKŁADNIKI:
5 średnich ziemniaków
1 cebula
2 ogórki kiszone
2 jajka ugotowane na twardo
2 filety śledziowe
Składniki na sos:
3 łyżki jogurtu naturalnego
2 łyżki majonezu
1 łyżeczka musztardy
sól, pieprz
pęczek szczypiorku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
1. Ziemniaki umyć, ugotować, ostudzić, obrać ze
skórki. Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać
ze skorupek. Cebulę obrać i drobno pokroić. Ogórki obrać ze skórek również pokroić w kostkę. Filety śledziowe opłukać, osuszyć na papierowym
ręczniku, następnie pokroić w kostkę. Wszystkie składniki przełożyć do miski i wymieszać.
Jogurt połączyć z majonezem i musztardą, doprawić solą(bardzo delikatnie bo śledzie są słone)
i pieprzem do smaku. Tym sosem polać sałatkę,
wymieszać. Szczypiorek opłukać, osuszyć, posiekać
i wymieszać z sałatką.

2. Formę do pieczenia o wymiarach 23x28cm wyścielamy papierem do pieczenia. Jedną z sześciu
części ciasta rozwałkowujemy na cienki placek
i umieszczamy w foremce. Piekarnik nagrzewamy
do 180 stopni i pieczemy ciasto 10 minut. Wkładamy zimne ciasto do gorącego piekarnika. Podobnie
postępujemy z drugim blatem.

SKŁADNIKI:
CIASTO:
- 600g mąki,
- 200g cukru pudru,
- 1 łyżeczka sody,
- 1 proszek do pieczenia (15g),
- 100g masła,
- 200ml letniego mleka,
- 2 jajka,
- Szczypta soli,
NADZIENIE MAKOWE:
- 1 szklanka maku,
- 3 łyżki cukru,
- 2 łyżki miodu,
- 2 jajka,
- Olejek migdałowy,
- KREM BUDYNIOWY:
- 2 szklanki mleka,
- 2 cukry waniliowe,
- ½ szklanki cukru,
- 2 łyżki mąki pszennej,
- 3 łyżki mąki ziemniaczanej,
- 250g masła,
POLEWA:
- 125 g masła,
- 5 łyżek cukru,
- 3 łyżki kakao,
- 1 łyżka żelatyny,
- 2 łyżki wody gorącej,
- 4-5 łyżek śmietany 18%,
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
CIASTO: Na stolnicę wysypujemy mąkę wymieszaną z cukrem pudrem, proszkiem do pieczenia,
solą i sodą. Całość siekamy z zimnym masłem aż
do uzyskania konsystencji kaszy. Wówczas dodajemy jajka, chwilkę siekamy i stopniowo wlewamy
letnie mleko zagniatając ciasta. Ciasto dzielimy na 6
równych części ( po około 212g każda) i wkładamy
na co najmniej godzinę do lodówki do schłodzenia.
Z dwóch części ciasta zrobimy blaty, a z czterech rolady makowe.
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4. Pozostałe 4 części ciasta rozwałkowujemy na
prostokąty, smarujemy masą makową i zwijamy
rolady. Rolady układamy obok siebie (zostawiając
małe odstępy) w tej samej formie, w której piekliśmy blaty. Pieczemy około 20-25 minut w 180 stopniach. Dzięki temu, że ułożymy rolady obok sienie,
to urosną nam do góry, a nie na boki – więc będą
dużo ładniej wyglądały w cieście (będą okrągłe).
Nie należy się przejmować, że rolady się skleją podczas pieczenia. Gotowe rolady studzimy.

5. KREM BUDYNIOWY: Do rondla wlewamy 1 i ½
szklanki mleka, dodajemy cukier i cukry waniliowe,
zagotowujemy. W pozostałym mleku rozrabiamy
obie mąki. Na gotujące się mleko wlewamy rozrobioną mąkę. Całość zagotowujemy i gotujemy 2
minuty co jakiś czas mieszając. Gotowy budyń studzimy. Miękkie masło ucieramy mikserem kilka minut aż zrobi się jasne i puszyste. Dodajemy po łyżce
zimnego budyniu ciągle ucierając.
6. ZŁOŻENIE CIASTA: Na spód foremki układamy
jeden blat ciasta. Smarujemy go połową kremu budyniowego.
7. Na kremie układamy rolady makowe, które smarujemy resztą kremu budyniowego. Na kremie
układamy drugi z blatów. Całość polewamy polewą czekoladową. Ciasto odstawiamy do lodówki.
Życzę smacznego :)

8. POLEWA: Żelatynę rozpuszczamy w 2 łyżkach
gorącej wody. W rondelku umieszczamy margarynę, cukier i kakao. Podgrzewamy je na wolnym
ogniu mieszając aż składniki się połączą, masa powinna być kremowa. Wówczas dodajemy żelatynę
(nie gotujemy!), mieszamy aż do połączenia się
składników. Masę odstawiamy aż przestygnie, co
jakiś czas mieszamy.
9. Gdy masa będzie letnia dodajemy po łyżce śmietany i dokładnie mieszamy. Gotową polewę wylewamy na ciasto, dokładnie rozsmarowujemy.
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9. KLUSKI Z MAKIEM
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
1. Pszenicę zalać wodą i odstawić na noc. Następnego dnia mak zalać wrzącym mlekiem i mieszając
gotować na wolnym ogniu ok. pół godziny. Dwukrotnie zemleć i ostudzić.

SKŁADNIKI:
KLUSKI:
- 3 szkl mąki
- 3 jajka
- ok. 1/4 szkl wody
- szczypta soli
MASA MAKOWA:
- 100 g maku
- 1 łyżka miodu
- 2 łyżeczki masła
- kilka kropli aromatu migdałowego
- 1 łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej
- 1 łyżka posiekanych orzechów
- 1 łyżka rodzynek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
1. Zagnieść twarde ciasto. Cienko rozwałkować,
pociąć na pasy i pokroić grube kluski. Ja pokroiłam
radełkiem. Ugotować w osolonej wodzie.

2. Oczyszczony mak zalać wrzątkiem i gotować 10
minut. Po przestygnięciu odsączyć na sitku i najlepiej tradycyjnie utrzeć wałkiem w makutrze. Ostatecznie można przepuścić przez maszynkę do mielenia mięsa. Masło rozgrzać na patelni, dodać mak,
bakalie, aromat, miód i mieszając chwilę smażyć.
Włożyć ugotowany makaron i wymieszać.

10. KUTIA

SKŁADNIKI:
- 1 szklanka łuskanej pszenicy
- 1 szklanka maku
- 1 szklanka miodu płynnego
- 1 szklanka mleka
- 200g orzechów włoskich
- 100g suszonych moreli
- 2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej
- 100g migdałów
- 4 łyżki rodzynek
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2. Pszenicę gotować do miękkości (można zmienić
wodę). Dokładnie osączyć, ostudzić i połączyć z makiem i miodem.

3. Rodzynki, morele, skórkę pomarańczową i posiekane orzechy sparzyć (orzechy można obrać ze
skórki). Osuszyć i połączyć z makiem. Wymieszać.
Przed podaniem schłodzić w lodówce.

11. SERNIK

Tak przygotowaną masę serową wykładamy na
zapieczony i przestudzony spód. Na ser wylewamy
resztę ciasta. Pieczemy w temperaturze 180 stopni
przez około 45- 50 minut. Po wystudzeniu w ciepłej wodzie rozpuszczamy pozostałą z gotowania
polewę i dekorujemy nią ciasto.

12. KOMPOT Z SUSZU

SKŁADNIKI:
CIASTO:
-1 margaryna
- 1,5 szklanki cukru
- 3 łyżki kakao
- 5 łyżek wody
- 1,5 szklanki mąki pszennej
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 4 jajka
SER:
- 1 kg sera
- jedna czwarta margaryny
- zapach arakowy
- pół masła
- 2-3 łyżki maki ziemniaczanej
- 4 jajka
- 2 szklanki cukru
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
1. Ciasto

stałych białek. Połowę ciasta wylewamy na blachę
i zapiekamy około 10 minut.
SER:
Ser przekręcamy przez maszynkę 2 razy. Pierwszy
raz sam, a drugim razem do przekręcanego sera
dodajemy stopniowo cukier, margarynę i masło.
Do uzyskanej masy dodajemy od razu zapach
arakowy, mąkę ziemniaczaną i żółtka. Ucieramy
masę za pomocą pałki aż do momentu, gdy nie
będzie grudek. Na koniec dodajemy ubite białka
i wszystko mieszamy.

Margarynę rozpuszczamy na gazie. Dodajemy
cukier, kakao i wodę. Całość mieszamy i gotujemy.
Po zagotowaniu zdejmujemy z gazu, odlewamy
około pół szklanki na polewę a resztę studzimy.
Po wystudzeniu dodajemy mąkę wymieszaną
z proszkiem i mieszamy. Następnie dodajemy po
jednym żółtku- cały czas mieszając. Na koniec do
ciasta dodajemy pianę ubitą na sztywno z pozo-

SKŁADNIKI:
- 2 litry wody
- 400 g suszonych owoców (gruszki - w całości,
jabłka, morele, śliwki, figi)
- 2 łyżki cukru
- 3 łyżki soku z cytryny
- sok z 1/2 pomarańczy
- 1 kora cynamonu
- 1 gwiazdka anyżu
- 8 goździków
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRZEPISU:
Owoce zalać wodą i odstawić na 2-3 godziny. Zagotować. Dodać cukier, anyż, cynamon, goździki, cukier,
sok z cytryny i pomarańczy. Gotować do miękkości
owoców na wolnym ogniu. Ugotowany kompot odstawić pod przykryciem do przestudzenia.
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Mniej rzeczy,
więcej radości

Świąteczne przygotowania czas zacząć! A zatem – krótko i na temat.
1.     Jeśli dla ciebie samej ważne jest, by w domu pachniało świętami, by tradycji stało się zadość i magia Bożego Narodzenia
wiąże się dla ciebie z konkretnymi symbolami – zrób listę tego, bez czego nie wyobrażasz sobie Wigilii. Odłóż ją i następnego dnia przeczytaj, wykreślając to, z czego możesz bez żalu zrezygnować. Przyjrzyj się rezultatowi, policz, ile punktów
zostało. Dodaj pozycję: „myślenie o tym, co i kiedy ma być zrobione” – jest bardzo ważna i pracochłonna. Już? Teraz podziel zadania między wszystkie dorosłe osoby, które będą z tobą w czasie Świąt. Sobie zostaw 1-2 zadania.
2.      Porozmawiaj z bliskimi o tym, jak w tym roku zorganizować przygotowania. Niech każdy się wypowie. Masz mało czasu.
Chętnie zrobisz to i to, a tamtego nie zrobisz.
3.     Jeśli w twojej rodzinie jest taka tradycja, by Święta przygotować w pocie czoła i własnymi rękami, spróbuj spojrzeć na
sprawę inaczej. Pomyśl o Świętach jako o okazji do dawania. Na przykład do tego, by dać innym ludziom zarobić na tym,
że wyręczą cię w trudniejszych zadaniach.
4.    Spisz listę osób, które chcesz obdarować prezentami. Jeden prezent na osobę – wystarczy. Poszukaj upominków w sklepach internetowych. Najłatwiej byłoby znaleźć tematykę lub hobby, które łączy całą rodzinę i każdemu kupić coś związanego z tym zainteresowaniem w jednym miejscu. Może lubicie sporty i każdemu przyda się jakiś gadżet do jego ulubionej dyscypliny? A może uwielbiacie gotować? Czytać? Słuchać muzyki?
5.     Jeśli bliski jest ci minimalizm i idea Zero Waste Life (czyli ekologiczne podejście, myślenie o tym, by nie kupować niepotrzebnych nikomu rzeczy) – pomyśl o wartościowych prezentach niematerialnych. Może bilety do teatru lub na koncert? Karta podarunkowa? Abonament do klubu? Zabieg u kosmetyczki?
6.     Świąteczne dekoracje dostosuj do warunków. Jeśli masz w domu raczkujące niemowlę, w tym roku kupcie mniejszą
choinkę i postawcie ją na szafce czy komodzie. Wybierzcie lekkie i nietłukące się ozdoby (z papieru, słomy, drewna,
syntetyków). Bądźcie ostrożni z obrusem i zastawą stołową.
7.      Nie ograniczaj diety. Jedz z umiarem, rozsądnie i tak, by samej dobrze się czuć.
8.     Nie zapomnij o tym, co najważniejsze. Święta to czas pokoju, miłości. Jeśli jesteś osobą wierzącą, zanurz się w religii,
czerp siłę z modlitwy. Jeśli twojemu życiu sens nadaje coś innego niż wiara w religijnym rozumieniu tego słowa, skup się
na tym. Pomyśl o tym wszystkim, co każdego dnia budzi w tobie wdzięczność, nadzieję, poczucie szczęścia.
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Kącik Dobrej Książki

„Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu, gadatliwy
w radości, - mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie – jesteś jednym
z najcenniejszych darów, jakie nam zesłali bogowie na nasz padół! „

Jarosław Iwaszkiewicz
Ponoć statystyczny Polak czyta jedną książkę rocznie! Dla mnie to przerażająca statystyka! Mam
ambitny plan ją zawyżać, co dzielnie robię.
Człowiek czytający książki czyta wszędzie, gdzie się da. Ma wyrobiony nawyk zabierania ze sobą
co najmniej jednej pozycji i czytania w każdej formie. Książki są naszymi przyjaciółmi, ucieczką
od problemów, ciekawszą wersją rzeczywistości.
Nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek przestała czytać, bo czytanie już stało się częścią
mnie.
I choć czasem książka potrafi miażdżyć, żmęczyć, niszczyć duszę, sprawić, że czujemy się
wypompowani emocjonalnie, to po chwilowej przerwie wraca głód i znowu zmuszeni jesteśmy
sięgnąć po lekturę.
Są ludzie, dla których to tylko kilka liter rozsypanych na kartce. Ale ja wiem, że te litery łączą się
w słowa, te z kolei w całe zdania, akapity, strony.
Wyrazy przędą skomplikowane sieci, pełne wzorów, labiryntów, ukrytych znaczeń, które
tylko czekają, aby nas omotać i porwać do swojego tajemniczego, często mrocznego i
nieprzewidywalnego wnętrza.
Słowa w rękach pisarza są jak pędzel w rękach artysty. Malują świat na płótnie naszej wyobraźni,
kształtując krajobrazy w naszej głowie.
Książka to wrota do innego świata – świata, który jest w naszym umyśle i tylko my mamy do
niego klucz....
I do tego wyimaginowanego świata zapraszam wielowątkową powieścią, gdzie nie brak miłości,
nienawiści, barwnych postaci i cierpienia, a przede wszystkim jest wątek medyczny.
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Mówię tu o utworze

Barbary Wood pt. „Domina”
Przepiękna powieść o wspaniałej kobiecie, która została lekarką, skończyła uczelnię medyczną w czasach, gdy wstęp na nie
mieli prawie wyłącznie mężczyźni. Samanta Hargrave dzięki uporowi i sile woli, zdobywa sobie należne miejsce w opanowanym przez mężczyzn fachu. Dodam że akcja książki rozgrywa się w latach 1881-1895. Perypetie dzielnej kobiety, tragedie osobiste i wielka niegasnąca miłość do mężczyzny, sprawiły że powieść czyta się z zapartym tchem.Powieść "Domina"
wywarła na mnie ogromne wrażenie. Muszę przyznać, że dawno nie czytałam tak świetnej książki osadzonej w XIX wieku.
Podziwiam kobiety, które były skazane na mężczyzn. Nie miały swoich praw, dla nich całym życiem było rodzenie i wychowywanie dzieci oraz to, by mężowi w sypialni było dobrze/brak akceptacji jakiejkolwiek antykoncepcji a pomysły
w radzeniu sobie z niechcianą ciążą zdziwiające. Rzadkością były związki z miłości. Mężczyzna był tym, który rządzi,
rozkazuje i wiele potrafi, a kobieta była tylko... kobietą. Cieszy mnie to, że jest XXI wiek, mamy równouprawnienie, wychodzimy za mąż z miłości, planujemy wspólnie powiększenie rodziny, antykoncepcja nie jest zakazana, a nasi mężowie
nie uważają nas za kobiety niepoczytalne... Jednak ogromnym plusem jest to, że medycyna poczyniła ogromne postępy,
miejmy nadzieję, że z roku na rok będzie coraz lepiej, że tacy lekarze jak Samanta będą dążyć do tego, by znaleźć cudowny lek na wszystkie choroby. POLECAM !!!

„Krawcowa z Madrytu” Maria Duenas
Malownicza powieść o miłości, modzie i szpiegowaniu. Po wielu perypetiach Sira, młoda szwaczka oszukana przez kochanka, otwiera salon krawiecki w Madrycie. W Hiszpanii trwa wojna domowa, a jej klientkami zostają żony ważnych
polityków hiszpańskich i niemieckich. Zwerbowana przez Anglików, Sira dostarcza wywiadowi brytyjskiemu ważnych
informacji, które zdobywa od swoich klientek i przekazuje w postaci zaszyfrowanych ściegów... Zaskakująca fabuła,
doskonale oddane tło historyczne, przemieszanie faktów i fikcji.
To kolejna powieść poszerzająca horyzonty. Tłem jej jest wojna tocząca się w Hiszpanii, oraz świat w przededniu II
wojny światowej. Nigdy szczególnie nie interesowałam się historią Hiszpanii, a dzięki tej książce poznałam parę faktów
z losów tego kraju. Nie przepadam za wątkami politycznymi, czy też historycznymi w literaturze, ale tutaj zupełnie mi to
nie przeszkadzało. Czytało się to z ciekawością jak powieść sensacyjną. Tym bardziej zaskoczył mnie fakt, iż gro bohaterów z tej książki to autentyczne postacie. Np. Juan Luis Beighbeder .
To wspaniała ksiażka, któa pomimo objętości pochłania do reszty. Ja sama zasiadłam do niej z zamiarem, aby tylko
zacząć i nim się zorientowałam, przerzucałam już 400 stronę utworu. To jedna z tych książek, wobec których nie przechodzi się obojętnie i które wyciskają przeogromne piętno na każdym czytelniku.

„Stulecie Winnych” Ałbeny Grabowskiej

Świetna trylogia!!!
Bardzo POLECAM wszystkim, którzy lubią sagi rodzinne... Książka pokrzepiająca, o trwaniu i mijaniu życia, problemach, szczęściu i nieszczęściu... itd.
POLECAM!!!!
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Fascynująca saga rodziny z podwarszawskiego
Brwinowa. Epicka opowieść o losach polskiej rodziny wpleciona w dramatyczne wydarzenia XX wieku
rozpoczyna się z chwilą wybuchu I wojny światowej,
a kończy po stu latach – w czasach współczesnych.
Powieść osadzona jest w realiach epoki i mimo, że
postacie bohaterów są fikcyjne, wokół nich pojawiają się również postacie prawdziwe.
Akcja powieści rozpoczyna się w czerwcu 1914
roku. Podczas porodu córek - bliźniaczek umiera ich
matka. Umiera ze słowami „Nie byli pierwsi na świecie, ale przeżyli i zostali w nim na zawsze” na ustach.
W tym momencie jej bliscy nie wiedzą, co ma na myśli. Akcja powieści jest wartka, wydarzenia, których
doświadcza rodzina Winnych – równie dramatyczne, jak wydarzenia, którymi żył wówczas kraj. Świat
przeciętnych rodzin i świat arystokratów zostały
opisane słowami autorki z wyczuciem języka, którym posługują się jej bohaterowie i realiów epoki.
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Przed nami lato. A więc wakacje, urlopy, plaża, góry ….wypoczynek z książką.
Ostatnią pozycją, którą trzeba przeczytać jest książka

Chrystiny Baker Kline „Sieroce Pociągi”

"Sieroce pociągi" to książka fikcyjna, ale oparta o autentyczne wydarzenia historyczne i stworzona na podstawie całej masy wspomnień i opowieści żyjących uczestników tej niesamowitej tułaczki. Poznajemy Molly, siedemnastoletnią
wychowankę rodziny zastępczej, która w wyniku pewnego zdarzenia trafia do domu Vivian, dziewięćdziesięcioletniej
samotnej staruszki, której ma pomóc uporządkować strych. Dziewczyna ma nadzieję, że szybko "odbębni" swoje i będzie miała kobietę z głowy. Nawet nie przypuszcza, że to początek czegoś głębokiego i ważnego. Vivian każdą, nawet
najdrobniejszą rzecz dokładnie ogląda i dzięki temu powoli, niespiesznie opowiada Molly historię swojego życia. Życie
staruszki nie było usłane różami (a przynajmniej nie pierwsze jego ćwierćwiecze). Molly chłonie każdą opowieść, nie
może się doczekać kiedy znów odwiedzi Vivian. Kobiety, choć dzielą je 74 lata stają się sobie bardzo bliskie, zresztą, jak
się okazuje, ich losy wcale się tak od siebie bardzo nie różnią.
Ta niezwykła powieść napisana jest dwutorowo. Lata 1929-1943 przeplatane są czasem współczesnym. Nie sposób się jednak oderwać od żadnej treści. Losy Vivian idealnie dopełniają się z historią Molly. Podróż, w którą zabrała mnie Vivian wzbudziła we mnie wiele przemyśleń. Zdałam sobie sprawę z tego, jak wiele w życiu bierzemy za
pewnik - dom, pracę, rodzinę, a przecież nigdy nie możemy być pewni co nas czeka. Dotąd wydawało mi się, że jestem wdzięczna za to, że mam tak dobre życie, że nie spotkało mnie wiele złego, ale widzę, że właśnie skupiam się
na radości z braku negatywnych doświadczeń, a umniejszam rolę tego co wydaje mi się "normalne" i oczywiste. Vivian i Molly przeszły wiele życiowych prób. Warto skorzystać z ich doświadczenia i wyciągnąć z niego wnioski.
Genialna książka. Trudno znaleźć słowa, by opisać to, jak dobra jest ta książka. Autorka podeszła do tematu "sierocych pociągów" i losów ich pasażerów
bardzo profesjonalnie. Przed napisaniem książki zdobyła na ten temat niezliczoną ilość materiałów, poznała mnóstwo historii sierot i dogłębnie poznała
zagadnienie. Przy tym wszystkim trzymając się tła historycznego, stworzyła opowieść pełną emocji i ważnych prawd życiowych.
Nigdy wcześniej nie słyszałam o "sierocych pociągach", ale nie ma się co dziwić, bo większość Amerykanów też nie zna tego fragmentu ich historii, choć rozgrywał się w ich kraju na przełomie ponad 70 lat. Twórca programu "sierocych pociągów" wierzył, że ciężka praca, nauka i surowe wychowanie to jedyny
sposób, by uchronić sieroty przed nędzą i deprywacją. Stąd pomysł by osierocone, bezdomne dzieci wywieźć na Środkowy Zachód Stanów Zjednoczonych,
gdzie przygarną je wiejskie rodziny i otoczą miłością, opieką i przekażą im chrześcijańskie wartości. Niestety w praktyce wyglądało to zupełnie inaczej małżeństwa szukały zwykle taniej siły roboczej. Chłopcy wykorzystywani byli do pracy na roli oraz przy zwierzętach, a dziewczęta do prac domowych i
opieki nad młodszymi dziećmi. Szansę na prawdziwy dom miały jedynie bardzo małe dzieci, w szczególności noworodki. Jednym z takich dzieci - pasażerów
"sierocych pociągów" był dziadek męża Autorki, więc gdy znalazła w jego domu monografię historyczną na ten temat zainteresowała się tym problemem.
Tak zrodziła się kanwa powieści.

Słowa, które mogą zwiększyć naszą elokwencję:
Pohybel

słowo to, znane jest przede wszystkim z powiedzenia „ na pohybel (komuś?, czemuś)”. Dosłownie onacza zatem „ na szubienicę”, „na nieszczęście”.
Zwrotu używa się, by wyrazić potępienie jakiejś cechy, zachowania. Jeśli ktoś zrobił coś na pohybel komuś, to zrobiłto, aby doprowadzić do jego zguby.

Idiolatria

To postawa polegająca na uwielbieniu samego siebie, braku jakiegokolwiek krytycyzmu do własnych działań lub słabości, (idio- + gr. latreía ‘służba bogu’)
psychol. uwielbienie własnej osoby; samouwielbienie.

Spolegliwy

Coraz częściej słyszę słowo „spolegliwy” używane w znaczeniu „uległy”. Doprowadza mnie to do szewskiej pasji, bo przecież wyraz ten został ukuty przez
prof. Kotarbińskiego po to, żeby skrócić określenie „człowiek, na którym można polegać”
Słowo spolegliwy powinno znaczyć wyłącznie ‘taki, na którym można polegać’, co jest etymologicznie i semantycznie uzasadnione. Niestety, niektórzy autorzy współczesnych słowników akceptują nowy sens omawianego przymiotnika i podają, że spolegliwy to także ‘taki, który łatwo ustępuje, uległy, potulny,
skory do kompromisu’
Trudno zrozumieć, dlaczego sankcjonuje się dwie jakże odmienne (wręcz wykluczające się!) definicje jednego słowa, zamiast propagować tę właściwą,
jedynie uzasadnioną.

Spolegliwy

przymiotnik, który już zatracił swoje pierwotne i uzasadnione etymologicznie znaczenie. Choć językoznawcy oponują przeciw zmianie jego treści, uzus
bierze górę nad etymologią i nad wysiłkami językoznawców i dziś już mało kto kojarzy, co to słowo znaczyło dawniej (i co znaczyć powinno). Zatem
przypominamy:
• taki, na którym można polegać: spolegliwy człowiek; spolegliwa koleżanka;
• taki, który łatwo ustępuje; uległy, potulny: Ten polityk jest wyjątkowo spolegliwy.
Na koniec chcę dodać, że wszystkie wyżej wymienione pozycje posiadam w swojej bibliotece i chętnie je pożyczą.
Życzę miłej lektury i udanych wakacji oraz zadowolenia z codziennie wykonywanej pracy.
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Pozdrawiam
Dorota Fenkanin
Chirurgia Naczyniowa
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
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za te piękne lata

Pani Hannie Baranowskiej

pielęgniarce z przychodni w Szczuczynie
W związku z przejściem na emeryturę gorące podziękowania za pełną zaangażowania,
długoletnią pracę, za życzliwość, poświęcenie, wyrozumiałość oraz empatię w stosunku do
pacjentów. Dziękujemy Ci bardzo i życzymy dużo zdrowia, słońca i uśmiechu.
Koleżanki wraz z Dyrekcją Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie

Pani Irenie Kadłubowskiej
pielęgniarce środowiskowej, rodzinnej z przychodni w Szczuczynie
W związku z przejściem na emeryturę gorące podziękowania za pełną zaangażowania,
długoletnią pracę, za życzliwość, poświęcenie, wyrozumiałość oraz empatię w stosunku do
pacjentów. Dziękujemy Ci bardzo i życzymy dużo zdrowia, słońca i uśmiechu.
Koleżanki wraz z Dyrekcją Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie

Pani Bożenie Bagińskiej
pielęgniarce środowiskowej, rodzinnej z Przychodni w Grajewie
W związku z zakończeniem pracy gorące słowa podziękowania i uznania za szczególne
zaangażowanie, poświęcenie, ze życzliwość, wyrozumiałość oraz empatię w stosunku do ludzi
starszych, samotnych, pozbawionych opieki. Dziękujemy Ci bardzo i życzymy wszystkiego
najlepszego w życiu osobistym, a przede wszystkim dużo zdrowia na dalsze lata życia.
Koleżanki wraz z Dyrekcją Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie

Wszystkim koleżankom, które odeszły na zasłużoną emeryturę :
Alicji Witkowskiej, Barbarze Zebrowskiej, Hannie Łapińskiej, Wiesławie Gołaszewskiej,
Bogumile Milewskiej, Bożenie Bagińskiej, Hannie Baranowskiej, Irenie Kadłubowskiej,
Marii Konopko, Urszuli Korenkiewicz, Lilii Jarockiej, Joannie Pupik, Bożenie Szamreta,
Małgorzacie Wyrwik, Reginie Stypułkowskiej, Teresie Tenderenda

życzymy :
Odpoczynku, na który pracowałyście tak wiele lat.
Zdobywania nowych wspomnień, poprzez cudowne podróże, wyjazdy, żebyście czas wolny od
pracy i obowiązków zawodowych wykorzystały najlepiej jak potraficie, żebyście mogły teraz
w 100% korzystać z życia.
Zdrowia, dzięki któremu będzie to możliwe do zrealizowania.
Zachowania cudownych i prawdziwych przyjaźni.
Wspominajcie pracę z uśmiechem na ustach i pamiętajcie o tych wszystkich miłych wspólnie
spędzonych chwilach.
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KONDOLENCJE

W daleką podróż zabrał Cię Bóg jednak nadzieję nam dając, że kiedyś przekroczą Niebios próg, Ci, którzy tutaj w bólu zostali…
Lucyna Kowalska z domu Wojewoda urodziła się 08.08.1960 r. w Łomży. W 1980 roku ukończyła Liceum Medyczne w Łomży i uzyskała tytuł pielęgniarki. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Szpitalu Wojewódzkim im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży od dnia 12.07.1980r. na stanowisku starszej pielęgniarki.
Pracowała w Pionie Kardiologii :
1) 12.07.1980 - 30.04.2008 Pion Kardiologii Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
2) 01.05.2008 - 13.08.2005 Pion Kardiologii Pracownia Elektrokardiografii
3) 14.08.2009 – 28.07.2013 Pion Kardiologii Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych
Oraz w Pracowni Radiologii Ogólnej i Pracowni RTG
1. 29.07.2013 – 31.08.2015 Zakład Diagnostyki Obrazowej Pracownia Radiologii Ogólnej
2. 01.09.2015 – 15.02.2018 Zakład Diagnostyki Obrazowej Pracownia RTG
Z żalem zawiadamiamy, że 22 października 2018r.
odeszła nasza Koleżanka - wieloletnia Pielęgniarka Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Lucyna Kowalska

Wyrazy współczucia i słowa otuchy dla rodziny oraz bliskich i przyjaciół składa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży.

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 22 października 2018r.
odeszła nasza Koleżanka
- wieloletnia pielęgniarka Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Lucyna Kowalska

Wyrazy współczucia i słowa otuchy Mężowi i Dzieciom
oraz Bliskim i Przyjaciołom
składa Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
przy Szpitalu Wojewódzkim
w Łomży

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

Nr 62/2018

31

