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12 Maja – Miêdzynarodowy Dzieñ Pielêgniarki 
8 Maja – Dzieñ Po³o¿nej



Dnia 15 maja 2017 r. odby³a siê uroczysta Gala zorganizowana przez Okrêgow¹ Radê Warszaw-
skiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych, z okazji Miêdzynarodowego Dnia Pielêgniarki
oraz Dnia Po³o¿nej dla cz³onków naszego Samorz¹du.

W uroczystoœci wziê³o udzia³ 2 200 reprezentantów naszego œrodowiska oraz zaproszeni goœcie.

Oko³o 300 osób otrzyma³o odznaczenia i nagrody. By³y to odznaki przyznawane przez Ministra
Zdrowia, nagrody Prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy, Marsza³ka Województwa Mazo-
wieckiego, starostów, ale równie¿ przez dyrektorów lub prezesów podmiotów leczniczych. 

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: prezes Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych – Zofia Ma³as,
wiceprezesi w osobach Marioli £odziñskiej oraz Sebastiana Irzykowskiego, przewodnicz¹cy
Okrêgowych Izb z terenu Mazowsza – Ma³gorzata Sokólska-Radom, Janusz Grzegorczyk –
Ostro³êka oraz przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek
i Po³o¿nych – Tadeusz Wadas.

Ministerstwo Zdrowia reprezentowa³a p. Krystyna Kret z Departamentu Pielêgniarek
i Po³o¿nych, Centrum Kszta³cenia Podyplomowego Pielêgniarek i Po³o¿nych p. Maria Królak-
Dyrektor, Warszawski Uniwersytet Medyczny p. Miros³aw Wielgoœ – Rektor. Mazowiecki Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego reprezentowa³a p. El¿bieta Lanc – Wicemarsza³ek.
miasto sto³eczne Warszawê p. W³odzimierz Paszyñski – Wiceprezydent oraz p. Pawe³ Chêciñski
– z-ca dyrektora Polityki Zdrowotnej w m.st. Warszawie. Zwi¹zki zawodowe reprezentowa³y
Panie Lucyna Dargiewicz – Przewodnicz¹ca Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego
Pielêgniarek i Po³o¿nych i Teresa Lefelt – zastêpca Przewodnicz¹cej Sekcji Zdrowia Regionu
Mazowsze NSZZ „Solidarnoœæ”. Polskie Towarzystwo Pielêgniarskie reprezentowa³a p. Gra¿yna
Wójcik – Prezes. Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ w Warszawie reprezentowa³a p. Marta Klimkowska-
-Misiel – Wiceprezes, Okrêgow¹ Izbê Aptekarsk¹ – Marian Witakowski – Skarbnik. 
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Szanowni Pañstwo, Znamienici Goœcie,

Drogie Kole¿anki i Koledzy – cz³onkowie Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek
i Po³o¿nych,

œwiêtujemy dziœ Miêdzynarodowy Dzieñ Pielêgniarki oraz Dzieñ Po³o¿nej. Podczas
naszej dzisiejszej Gali za swój trud, oddanie i cierpliwoœæ w codziennej wieloletniej pracy,
profesjonalizm zapewniaj¹cy pacjentom poczucie bezpieczeñstwa, zostanie uhonorowa-
na tylko czêœæ naszego œrodowiska. Niestety nie da siê nagrodziæ wszystkich, którzy na to
zas³uguj¹. Jest to powód, aby spotkaæ siê na podobnej uroczystoœci w przysz³ym roku. 

Chcê z tego miejsca przypomnieæ nam wszystkim, ¿e wykonujemy zawody zaufania
spo³ecznego i od wielu lat znajdujemy siê w czo³ówce rankingów je przedstawiaj¹cych. To
zaufanie jakim jesteœmy obdarzani stanowi dla nas ogromny zaszczyt, ale równie¿ troskê
i wyzwanie, aby mu sprostaæ.

Od lat dopominamy siê, aby decydenci w naszym kraju dostrzegli nas, pielêgniarki
i po³o¿ne – reprezentantów najliczniejszych grup zawodowych spoœród wszystkich
zawodów medycznych, nie jako problem, ale jako filar systemu opieki zdrowotnej.
Jesteœmy z pacjentami od chwili narodzin, uczestniczymy w ratowaniu ich zdrowia
i ¿ycia, uczestniczymy równie¿ w chwilach dla nich i ich bliskich najtrudniejszych –
odchodzeniu. Jesteœmy z naszymi pacjentami przez ca³¹ dobê przez wszystkie dni roku.
Stanowi¹ oni podmiot naszego dzia³ania. Ich zdrowie i ¿ycie by³o, jest i bêdzie dla nas
najwa¿niejsze.

Rozwój technologii medycznych, informatyzacja placówek wymuszaj¹ na nas sta³y rozwój
i koniecznoœæ doskonalenia siê, aby za tymi zmianami nad¹¿yæ. Podejmujemy ten trud
w trosce o podnoszenie jakoœci œwiadczonej opieki. Poprzez realizacjê swoich zadañ
stanowimy gwarancjê dostêpnoœci i bezpieczeñstwa systemu opieki zdrowotnej.

Niestety od bardzo wielu lat oczekujemy od decydentów pochylenia siê nad zg³aszanymi
problemami. Podjêcia decyzji dotycz¹cych wzrostu nak³adów finansowych, które
doprowadz¹ do poprawy warunków pracy, lepszego wyposa¿enia stanowisk pracy oraz
motywuj¹cego systemu wynagradzania.

Wszystkie organizacje reprezentuj¹ce przedstawicieli naszych zawodów, zarówno
Samorz¹d, jak i Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek i Po³o¿nych, czy Polskie
Towarzystwo Pielêgniarskie dzia³aj¹ razem, poniewa¿ tylko takie podejœcie daje
gwarancjê reprezentacji ca³ego naszego œrodowiska oraz przedstawiania wielowymiaro-
woœci jego problemów. 

Wreszcie w tym roku zaczyna siê coœ zmieniaæ. W lutym Pielêgniarka Pani Józefa
Szczurek-¯elazko zosta³a powo³ana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Zdrowia. Natomiast w marcu tego roku dosz³o do debaty poœwiêconej problemom
wspó³czesnego pielêgniarstwa i po³o¿nictwa w Polsce, zorganizowanej przezIIMM
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Departament Pielêgniarek i Po³o¿nych Ministerstwa Zdrowia przy wspó³udziale
Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych, Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego oraz
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ju¿ na pocz¹tku tego spotkania Minister
Konstanty Radziwi³³ stwierdzi³, ¿e problemy pielêgniarstwa s¹ problemami ca³ego kraju,
dlatego nie mo¿na ich lekcewa¿yæ. Jako problemy wymieni³ m.in. zbyt ma³¹ liczbê
pielêgniarek i po³o¿nych pracuj¹cych w placówkach medycznych, nadmiern¹ biurokracjê.
Podczas tego spotkania uzyskaliœmy oficjalne zapewnienie Wicepremiera Jaros³awa
Gowina, ¿e nie przewiduje zmian w kszta³ceniu przeddyplomowym i tworzeniu szkó³
bran¿owych, jako recepty na zbyt ma³¹ liczbê pielêgniarek i po³o¿nych w systemie.
Rozwa¿ano równie¿ koncepcjê stworzenia zawodu pomocniczego dla pielêgniarek
i po³o¿nych. Nie ma potrzeby tworzenia zawodu pomocniczego dla nas. Na rynku us³ug
medycznych s¹ ju¿ opiekunowie medyczni, którzy s¹ profesjonalnie przygotowani do
wykonywania prostych czynnoœci higienicznych u pacjentów. Takich osób jest ju¿ na
chwilê obecn¹ ok. 30 tys. Oczekujemy jako œrodowisko stworzenia takich mechanizmów,
które spowoduj¹, ¿e bêd¹ zatrudniani w placówkach. Wtedy pielêgniarki i po³o¿ne bêd¹
mog³y skoncentrowaæ siê na bardziej profesjonalnych dzia³aniach, do których s¹
doskonale przygotowane. Podczas debaty poruszono równie¿ problemy braku godnych
warunków p³acy, rosn¹cej biurokracji, zbyt d³ugich godzin pracy. Przytaczano skalê
zarobków brutto w krajach skandynawskich – 4 300 €, Niemczech – 2 800 €. porównuj¹c
j¹ do œredniej pensji brutto w Polsce. Omawiano te¿ œredni¹ wieku osób wykonuj¹cych
nasze zawody, która z roku na rok wzrasta. Obecnie wynosi ju¿ 51 lat. Natomiast osoby
poni¿ej 30 roku ¿ycia stanowi¹ 2% czynnych zawodowo.

Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e nasze œrodowisko ma ogromny wp³yw na jeden
z wa¿nych aspektów wykonywania zawodu, jakim s¹ warunki pracy – rozumiane jako
w³aœciwa atmosfera w miejscu pracy. Nie potrzeba do tego ¿adnych decyzji rz¹dz¹cych,
tylko naszej determinacji i zrozumienia problemu. Atmosfera ma ogromne znaczenie,
poniewa¿ w pracy spêdzamy tak du¿o czasu, ¿e mówimy czêsto, ¿e jest to nasz drugi dom.
Wa¿ne jest, abyœmy sami jako œrodowisko sobie pomagali. Wa¿ne jest udzielanie wsparcia
kole¿ankom i kolegom na pocz¹tku ich kariery zawodowej. Atmosfera w miejscu pracy,
któr¹ sami stwarzamy mo¿e powodowaæ, ¿e mimo ciê¿kich zadañ jakie mamy do
zrealizowania, chce siê do niej iœæ, bo wspieramy siê w dzia³aniach, rozumiemy. Ale
niestety zdarza siê równie¿ tak, ¿e pojedyncze osoby potrafi¹ sk³óciæ ca³y zespó³ w imiê
swoich partykularnych interesów. Nie dajmy sob¹ manipulowaæ. Nie dopuszczajmy do
sytuacji, w których jedna osoba jest w stanie zniszczyæ dobr¹ atmosferê i wspó³pracê
w grupie czy zespole. Je¿eli mówimy, ¿e praca jest naszym drugim domem zróbmy
wszystko, aby faktycznie nim by³a. Gdy jest mniej z³ych emocji, krytykanctwa, które nie
s³u¿y rozwi¹zywaniu problemów tylko eskalacji napiêæ, atmosfera w zespole jest lepsza,
a to przek³ada siê na lepsz¹ opiekê nad pacjentami. 

A przecie¿ to pacjenci stanowi¹ podmiot naszego dzia³ania. Ich zdrowie i ¿ycie s¹ dla nas
najwa¿niejsze. Pracujmy ramiê w ramiê i te osoby, które dopiero wkraczaj¹ na swoj¹
zawodow¹ drogê i te które ni¹ pod¹¿aj¹ kilka, kilkanaœcie, czy kilkadziesi¹t lat. Starsi
zawsze byli mentorami dla m³odszych. Pamiêtajmy, ¿e od tego jak przygotujemy naszych
nastêpców do pracy, tak¹ bêdziemy mieæ kiedyœ opiekê, bo ka¿dy z nas w swoim ¿yciu
bywa pacjentem. M³ode osoby, które dobrze przyjmiemy w naszym gronie mo¿e nie bêd¹
chcia³y go opuszczaæ i wyje¿d¿aæ. IIMM
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Je¿eli jeszcze na to strona rz¹dowa na³o¿y decyzje, które spowoduj¹ realizacjê dzia³añ, których
oczekujemy od lat:

✓ poprawê warunków pracy rozumianych, jako zagwarantowanie bezpiecznej liczby obsad,
w poszczególnych rodzajach oddzia³ów szpitalnych,

✓ gwarancjê mo¿liwoœci dalszego prowadzenia dzia³alnoœci w formie N-ZOZów przez
kole¿anki pracuj¹ce w podstawowej opiece zdrowotnej, medycynie szkolnej oraz nasze
kole¿anki po³o¿ne œwiadcz¹ce opiekê nad pacjentkami w ich miejscu zamieszkania,

✓ wycenê naszej pracy, adekwatnie do ponoszonej odpowiedzialnoœci, wk³adu pracy, zaanga-
¿owania oraz posiadanego wykszta³cenia we wszystkich rodzajach placówek, w których
wykonujemy nasza pracê, 

wówczas bêdziemy mieli powody do œwiêtowania.

Dialog z reprezentantami naszego œrodowiska strona rz¹dowa podjê³a. Oczekujemy wypracowa-
nia strategii dzia³añ naprawczych na najbli¿szy czas i tych wymagaj¹cych d³u¿szego okresu
wdro¿enia.

Z okazji naszego dzisiejszego spotkania ¿yczê wszystkim jak najwiêcej satysfakcji z wykonywania
obowi¹zków s³u¿bowych oraz radoœci i spe³nienia w ¿yciu prywatnym.

Chór WOIPiP pod dyrekcj¹ Anastazji Marusiak
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Przewodnicz¹ca
Naczelnej Rady
Pielêgniarek
i Po³o¿nych Pani
Zofia Ma³as
z El¿biet¹ Madajczyk
Przewodnicz¹c¹
WORPiP
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Przebieg uroczystoœci 

Galê prowadzi³ p. Krzysztof Ibisz, znany prezenter telewizyjny

Reprezentacja œrodowiska z kwiatami dla seniorek
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Cz³onkowie Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych od lewej: Tadeusz Wadas, Ma³gorzata
Sokólska, Janusz Grzegorczyk, Mariola £odziñska, Sebastian Irzykowski, El¿bieta Madajczyk, Zofia Ma³as
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Gratulacje 
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Odznaka honorowa

„Za Zas³ugi dla Ochrony Zdrowia”

Odznaka Honorowa „Za Zas³ugi dla Ochrony Zdrowia”



IIMM
PPUU

LLSS

13



IIMM
PPUU

LLSS

14



IIMM
PPUU

LLSS

15



IIMM
PPUU

LLSS

16



IIMM
PPUU

LLSS

17



IIMM
PPUU

LLSS

18

WARSZAWSKA OKRÊGOWA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
Biuletyn samorz¹du zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych
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WARSZAWSKA OKRÊGOWA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
Biuletyn samorz¹du zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych
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NAGRODY
DLA PIELÊGNIAREK ZATRUDNIONYCH
W DOMACH POMOCY SPO£ECZNEJ
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Nagrody
Marsza³ka Województwa Mazowieckiego
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WARSZAWSKA OKRÊGOWA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
Biuletyn samorz¹du zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych
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Wyró¿nienie okolicznoœciowe Prezydenta m. st. Warszawy

„Za zas³ugi dla ochrony zdrowia w mieœcie sto³ecznym Warszawie”
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WARSZAWSKA OKRÊGOWA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
Biuletyn samorz¹du zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych
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Wyró¿nienia Jana ¯ychliñskiego 

Starosty Powiatu Warszawskiego – Zachodniego
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Wyró¿nienie Maksyma Go³osia

Starosty Powiatu Pruszkowskiego
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Wyró¿nienia Miros³awa Pszonki

Starosty Powiatu Otwockiego
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Wyró¿nienie Jolanty Gonta

Starosty Powiatu Sochaczewskiego
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Nagrody 

Dyrektorów i Prezesów
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WARSZAWSKA OKRÊGOWA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
Biuletyn samorz¹du zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych
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Nagroda dla Najlepszej Pielêgniarki Roku 2016 na Mazowszu

Pani Anna Boguszewska

Szpital im. prof. dr W. Or³owskiego CMKP

ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
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Chyba tylko wtedy, 

kiedy jesteœmy wolne od siebie, 

naprawdê s³u¿ymy Chrystusowi w chorych”.

Czcigodna S³u¿ebnica Bo¿a Hanna Chrzanowska

8 maja – Dzieñ Po³o¿nej

12 maja – Dzieñ Pielêgniarki

Szanowne Panie Pielêgniarki i Po³o¿ne,

Szanowni Panowie Pielêgniarze i Po³o¿ni,

Dziêkujemy za Pañstwa codzienn¹ opiekê i troskê

o pacjentów, która ³agodzi ich cierpienie i pomaga

w powrocie do zdrowia.

¯yczymy potrzebnych si³ duchowych i fizycznych,

radoœci z czynionego dobra oraz poprawy warunków

tej odpowiedzialnej i trudnej pracy.

Niech zawodowa satysfakcja i szacunek ze strony

pacjentów i ich rodzin towarzysz¹ Pañstwu 

ka¿dego dnia.

Krajowe Duszpasterstwo S³u¿by Zdrowia
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Na podstawie art. 44. ust. 2. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej czêœæ
danych zawartych w Centralnym Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿nych stanowi informacjê publiczn¹
w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej.

Weryfikacja danych s³u¿y sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcê czy dana osoba posiada Pra-
wo Wykonywania Zawodu (PWZ) Pielêgniarki lub Po³o¿nej. Wykonywanie œwiadczeñ zdrowotnych
lub zatrudnianie osób nie posiadaj¹cych Prawa Wykonywania Zawodu Pielêgniarki lub Po³o¿nej
mo¿e prowadziæ do ukarania grzywn¹ lub do kary ograniczenia wolnoœci.*

W przypadku potrzeby weryfikacji wiêkszych iloœci danych zapraszamy do kontaktu w celu ustale-
nia szczegó³ów technicznych crpip@nipip.pl.

W celu wyszukania osoby wymagane jest podanie nastêpuj¹cych danych:

1. Peselu z Nr PWZ (7 cyfrowy numer z liter¹ ‘P’ lub ‘A’ na koñcu). lub za pomoc¹ dodatkowych
opcji wyszukania

2. Imion (pierwszego i drugiego) i Nazwiska oraz Nr PWZ (7 cyfrowy numer z liter¹ ‘P’ lub ‘A’
na koñcu) lub

3. Imion (pierwszego i drugiego) i Nazwiska oraz Peselu.

System mo¿e pokazaæ nastêpuj¹ce statusy:

1. Osoba zarejestrowana – Osoba o danych (dane po których szukano) jest pielêgniark¹/pielêgnia-
rzem (lub po³o¿nym/po³o¿n¹) wpisan¹/ym do rejestru pielêgniarek i po³o¿nych prowadzonego
przez (nazwa izby)

2. Osoba z zaprzestaniem – Osoba o danych (dane po których szukano) jest pielêgniark¹/pie-
lêgniarzem (lub po³o¿nym/po³o¿n¹) wpisan¹/ym do rejestru pielêgniarek i po³o¿nych prowa-
dzonego przez (nazwa izby) obecnie zaprzesta³/a wykonywania zawodu

3. Osoba z wpisanym skreœleniem – Osoba o danych (dane po których szukano) jest osob¹
skreœlon¹ z rejestru pielêgniarek lub rejestru po³o¿nych prowadzonego przez w³aœciw¹ okrê-
gow¹ radê pielêgniarek i po³o¿nych.

4. Osoba z wygaszonym PWZ – Osoba o danych (dane po których szukano) posiada wygaszone
prawo wykonywania zawodu i nie mo¿e wykonywaæ zawodu.

5. Brak takiej osoby – Brak takiej osoby (dane po których szukano), prosimy o sprawdzenie
danych lub wyszukanie po dodatkowych opcjach. W przypadku b³êdnego wyniku weryfikacji
prosimy o kontakt z w³aœciw¹ Okrêgow¹ Izb¹ Pielêgniarek i Po³o¿nych w celu aktualizacji
danych.

W przypadku b³êdnego wyniku weryfikacji prosimy o kontakt z w³aœciw¹ Okrêgow¹ Izb¹
Pielêgniarek i Po³o¿nych w celu aktualizacji danych.

Weryfikacja posiadania prawa wykonywania 
zawodu pielêgniarki/po³o¿nej



Uchwa³a Nr 23/V/R/2017 
Okrêgowej Rady Warszawskiej Okrêgowej Izby 

Pielêgniarek i Po³o¿nych 
z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie: zamieszczania reklam i og³oszeñ w biuletynie WOIPiP „IMPULS” 
oraz na stronie www.woipip.pl

Na podstawie art. 31 ust. 5 i oraz art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorz¹dzie pie-
lêgniarek i po³o¿nych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038), uchwala siê co nastêpuje: 

§ 1 Ustala siê cennik zamieszczania reklam i og³oszeñ (czarny kolor druku) w biuletynie WOIPiP
IMPULS w nastêpuj¹cej wysokoœci:

§ 2 Ustala siê cenê zamieszczania reklam i og³oszeñ na witrynie internetowej WOIPiP w wyso-
koœci 20 z³ + VAT za s³owo. 

§ 3 Do powy¿szych cen za druk kolorowy obowi¹zuje dop³ata 25% do ceny netto + VAT.



Komunikat dla pielêgniarek i po³o¿nych 
w sprawie uruchomienia Systemu Monitorowania Kszta³cenia

Pracowników Medycznych (SMK)

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 9 paŸdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.1991 z póŸn. zm.) od dnia 1 maja 2017 r.
zacz¹³ obowi¹zywaæ System Monitorowania Kszta³cenia Pracowników Medycznych (SMK).

SMK jest systemem teleinformatycznym wspomagaj¹cym przebieg procesu kszta³cenia podyplomo-
wego kadr medycznych, w tym pielêgniarek i po³o¿nych. Gromadzone w Systemie informacje
umo¿liwi¹ podmiotom zaanga¿owanym w proces kszta³cenia podyplomowego kadr medycznych
skuteczn¹ organizacjê, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotycz¹cych
zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych, w systemie ochrony zdrowia oraz ocenê jakoœci
i skutecznoœci kszta³cenia. W przypadku kszta³cenia podyplomowego pielêgniarek i po³o¿nych bêd¹
w nim przetwarzane dane w oparciu o art. 67, art. 71-73, art. 76-79, art. 80 i 82 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 z póŸn. zm.) oraz § 40
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzeœnia 2016 r. w sprawie kszta³cenia podyplomowego
pielêgniarek i po³o¿nych (Dz. U. poz. 1761). Oznacza to m.in., ¿e postêpowania kwalifikacyjne na
wszystkie rodzaje kszta³cenia, rozpoczynaj¹ce siê od dnia 1 lipca 2017 r., bêd¹ odbywa³y siê
wy³¹cznie za poœrednictwem systemu SMK.

W celu korzystania z SMK niezbêdne bêdzie posiadanie:
• dostêpu do Internetu;
• zainstalowanej wersji oprogramowania Java 7 z najnowsz¹ aktualizacj¹;
• przegl¹darki internetowej Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

W celu dokonywania czynnoœci w SMK niezbêdne bêdzie:
1. za³o¿enie w³asnego konta w tym systemie, za poœrednictwem strony internetowej

smk.ezdrowie.gov.pl,
2. uwierzytelnienie to¿samoœci, czego bêdzie mo¿na dokonaæ na kilka sposobów: 

• za pomoc¹ kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomoc¹ darmowego profilu
zaufanego ePUAP (szczegó³owe informacje na temat profilu dostêpne na stronie
epupap.gov.pl/wsp/portal);

• przez w³aœciwego organizatora kszta³cenia podyplomowego pielêgniarek i po³o¿nych prowa-
dz¹cego kszta³cenie;

• przez w³aœciw¹, z uwagi na przynale¿noœæ, okrêgow¹ izb¹ pielêgniarek i po³o¿nych lub
Naczeln¹ Izbê Pielêgniarek i Po³o¿nych,

3. zweryfikowanie uprawnieñ – w tym celu nale¿y z³o¿yæ wniosek, za poœrednictwem SMK, do
w³aœciwej, z uwagi na przynale¿noœæ, okrêgowej izby pielêgniarek i po³o¿nych.

Po dope³nieniu powy¿szych czynnoœci mo¿liwe bêdzie np.: z³o¿enie wniosku o zakwalifikowanie na
konkretny rodzaj kszta³cenia, u wybranego organizatora.

W celu uzyskania bardziej szczegó³owych informacji nale¿y kontaktowaæ siê z w³aœciw¹, z uwagi na
przynale¿noœæ, okrêgow¹ izb¹ pielêgniarek i po³o¿nych lub Naczeln¹ Izb¹ Pielêgniarek i Po³o¿nych
albo wybranym organizatorem kszta³cenia.

Szczegó³owe informacje na stronie internetowej WOIPiP: www.woipip.pl
lub w siedzibie Izby


