
SPRAWOZDANIE 
z działalności 

 Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego  
na XXXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Budżetowy 

Delegatów OIPiP zs. w Pile 
za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r. 

 
 

W skład Komisji wchodzi: 
1. Tomasz Baran – Przewodniczący 

oraz członkowie (Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile) 
2. Marcin Michlewicz 
3. Władysława Rieger 
4. Dorota Urbańska 
5. Hanna Jakubowska 
6. Ewa Jaskółka 
7. Sabina Karpowicz 

 

W roku 2018 pielęgniarki i położne odbywały przeszkolenie (po przerwie                              
w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat) w charakterze 
wolontariatu w następujących placówkach: 
1) Szpital Powiatowy w Trzciance ………………………………………………… 2 pielęgniarki 
2) Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie…………………….1 pielęgniarka  
3) 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ………..……. 1 pielęgniarka 
 

Do egzaminu po zakończeniu przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu 
zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat w 2018 r. przystąpiły 2 osoby 
(pielęgniarki). 
Wszystkie osoby zdały egzamin pozytywnie i mogły ubiegać się o otrzymanie 
aktualnego prawa wykonywania zawodu. 
 
Ogólna liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile wyniosła 3214 w tym: pielęgniarek 2864              
(2795 pielęgniarek i 69 pielęgniarzy) i położnych 350 (stan wg Centralnego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych na dzień 31.12.2018 r.).  

W 2018 roku liczba członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wzrosła o 9 
osób.   
                       

Szkolenia organizowane przez OIPiP z/s w Pile 
 

1. W dniu 17 marca 2018 r. w Hotelu Gromada odbyła się konferencja naukowa pod 
patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile pt. "Dobra 
opieka szansą na dłuższe życie z cukrzycą" organizowana przez Stowarzyszenie 
Edukacji Diabetologicznej SED w ramach V Ogólnopolskiego Projektu Edukacji 
Społecznej SED 2018. Z ramienia Izby udział w konferencji wzięła Władysława Rieger - 



Sekretarz ORPiP w Pile, która przywitała przybyłych gości. W szkoleniu uczestniczyło 
120 osób. 
 
2. W dniu 21 marca 2018 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile 
odbyło się organizowane przez firmę Nestle spotkanie z prawnikiem pt. "Opieka 
okołoporodowa - aspekty prawne". Patronat nad spotkaniem objęła Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób. 
 
3. Dnia 23 marca 2018 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyło się bezpłatne szkolenie dla 
położnych i pielęgniarek pediatrycznych pt. "Nieletnia matka", "Bezpieczeństwo          
w podróży" oraz "Pielęgnacja i masaż". Organizatorem szkolenia pod patronatem 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile była firma Present Service. 
W szkoleniu wzięło udział 60 pielęgniarek i położnych. 
 
4. Dnia 11 maja 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Piaszczyste - Piła z okazji Dnia 
Położnej  i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki spotkało się ponad 160 członków 
naszego samorządu oraz wielu zaproszonych gości. Podczas spotkania 
przeprowadzone zostało także szkolenie  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych a praw 
pacjenta.  
 
5. Dnia 9 listopada 2018 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyło się bezpłatne szkolenie 
dla 76 położnych i pielęgniarek pediatrycznych, podczas którego przedstawiono 
kwestie m. in. wsparcia w karmieniu piersią, roli oligosacharydów mleka kobiecego 
(HMO), zalecenia opieki okołoporodowej oraz bezpieczeństwa matki i dziecka              
w podróży. Organizatorem szkolenia pod patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek       
i Położnych z siedzibą w Pile była firma Present Service. 
 
6. W dniu 23 listopada 2018 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyło się szkolenie pt. 
"RODO w placówce medycznej" organizowane przez firmę Prometriq przy współpracy 
z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile. W szkoleniu uczestniczyło 
blisko 100 osób. 
 
W sumie w bezpłatnych szkoleniach zorganizowanych i współorganizowanych przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile w 2018 r. udział wzięło 586 
osób. 
 
7. W 2018 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Doskonalenia Kadr 
Medycznych z siedzibą w Pile wspólnie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych          
z siedzibą w Pile poczynił wszelkie starania aby pielęgniarki i położne mogły korzystać 
z kształcenia podyplomowego w ramach: 
kursów dokształcających w dziedzinach: 

 Obsługa i pielęgnacja portu naczyniowego 
kursów specjalistycznych w dziedzinach:  

 Leczenie ran dla pielęgniarek 

 Leczenie ran dla położnych 

 Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I 

 Podstawy opieki paliatywnej 



 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka 

 Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 

 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 

 Wywiad i badanie fizykalne 

 Wykonanie badania spirometrycznego 
kursów kwalifikacyjnych w dziedzinach: 

 Pielęgniarstwo geriatryczne 

 Pielęgniarstwo onkologiczne 

 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 
oraz specjalizacjach w dziedzinach: 

 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 

 Pielęgniarstwo chirurgiczne 

 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 

 Pielęgniarstwo internistyczne 
 

Ogółem w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Centrum Doskonalenia Kadr 
Medycznych w Poznaniu z siedzibą w Pile zrealizowano 40 kursów (z czego 4 kursy 
finansowane ze środków unijnych, z których skorzystało 136 osób) w ramach których 
swoje kwalifikacje podniosło 896 pielęgniarek i położnych (796 pielęgniarek i 100 
położnych). 

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

UKOŃCZONE KURSY 
 
W okresie sprawozdawczym pielęgniarki i położne podnosiły swoje kwalifikacje 
zawodowe uczestnicząc w kształceniu podyplomowym w zakresie: 

Szkolenia specjalizacyjne: 
 

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze 30 os. 

Pielęgniarstwo internistyczne 29 os. 

Pielęgniarstwo chirurgiczne 24 os. 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 3 os. 

Pielęgniarstwo położnicze 1 os. 

Razem: 87 os. 

 
Kursy kwalifikacyjne: 
 

Pielęgniarstwo onkologiczne 25 os. 

Pielęgniarstwo geriatryczne 25 os. 

Pielęgniarstwo rodzinne 2 os. 

Razem: 52 os. 

 
Kursy specjalistyczne: 
 

Wywiad i badanie fizykalne 149 os. 

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I 118 os. 



Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 98 os. 

Leczenie ran dla pielęgniarek 83 os. 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 63 os. 

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 38 os. 

Wykonanie badania spirometrycznego 25 os. 

Leczenie ran dla położnych 22 os. 

Podstawy opieki paliatywnej 17 os. 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka 13 os. 

Razem: 626 os. 

 

Kursy dokształcające: 

Obsługa i pielęgnacja portu naczyniowego 17 os. 

Razem: 17 os. 

 

09 marca 2018 r. 28 osób rozpoczęło kształcenie na kursie specjalizacyjnym               
w dziedzinie „Pielęgniarstwa chirurgicznego”. Zajęcia odbywają się w Zakładzie 
Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile.  
 
Refundacje 
 W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. przyznano 55 refundacji      
z tytułu ukończenia kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz specjalizacyjnych 
na łączną kwotę 80 538,50. Refundacje w 2018 r. były wypłacane na bieżąco. 
Zatwierdzono wnioski o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego 
43 osobom. 
 
Obecnie oczekujących jest 114 wniosków o refundację już rozpoczętych specjalizacji 
na łączną kwotę 182 400 zł. Zgodnie z regulaminem przy braku możliwości wypłaty 
refundacji  w danym roku przechodzi ona na następny rok. 
 
Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 

W okresie sprawozdawczym dokonano 4 wpisów do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz 5 zmian we 
wpisie. Z wnioskiem o wpis do rejestru w 2018 r. zwróciły się:  

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu z siedzibą w Pile, 
 Interrete sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu. 

 
Według szacunkowych danych z kursów zorganizowanych przez powyższe podmioty 
skorzystało ponad 400 pielęgniarek i położnych. 
 

W dniu 14 grudnia  2018 r. zgodnie z przyjętym przez Okręgową Radę Pielęgniarek       
i Położnych w Pile rocznym planem kontroli organizatorów kształcenia 
podyplomowego wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe, Zespół Kontrolujący w składzie: Robert Śnioszek oraz Elżbieta 
Kabacińska przeprowadził kontrolę kształcenia w Zakładzie Doskonalenia 
Zawodowego w Poznaniu z siedzibą w Pile. We wnioskach pokontrolnych nie 
stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. 
 



Przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile: Halina 
Jarzyńska, Ewa Jaskółka, Sabina Karpowicz, Marcin Michlewicz, Halina Tkaczyk, 
Dorota Urbańska aktywnie uczestniczyli w 33 komisjach egzaminacyjnych po 
ukończonych kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych. 
 
System Monitorowania Kształcenia 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1991 z późn. zm.) z dniem 1 maja 2017 r. utworzono System Monitorowania 
Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego w skrócie SMK. Za pośrednictwem 
systemu przeprowadzane są postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do 
specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego, jak również 
składa się wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego.  
Od momentu działania SMK, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile 
zweryfikowała pozytywnie 701 wniosków o nadanie uprawnień do Systemu. 
 

Strona internetowa oraz wydawane publikacje 

Prężnie działa i rozrasta się nasza strona internetowa pod adresem 
www.oipip.pila.pl. W 2018 roku odwiedziło ją 31 124 osób, co daje łączną liczbę 244 
678 odwiedzin od założenia strony. Można znaleźć tam wiele ważnych i przydatnych 
informacji m.in. porady i akty prawne, opinie konsultantów krajowych, listę członków 
organów działających przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile, 
kalendarium, aktualności, foto-serwis, przydatne druki do pobrania oraz informacje    
o konkursach na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych. 

W okresie sprawozdawczym ukazał się jeden „Informator medyczny”, który został 
w całości rozprowadzony, głównie członkom samorządu na terenie działania izby. 
Publikacja ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród pielęgniarek   
i położnych z naszego obszaru. 

 
IBUK 

W wirtualnej bibliotece IBUK LIBRA do której dostęp jest bezpłatny i mogą z niej 
korzystać członkowie OIPiP obecnie jest zarejestrowanych 57 osób. Księgozbiór online 
zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim     
z zakresu medycyny, psychologii, prawa  i innych dziedzin. 

                                                            

                                                                                                Przewodniczący 

                                                                                         Komisji ds. Kształcenia  

                                                                                       i Doskonalenia Zawodowego 

 

                                                                                          Tomasz Baran 


