
Sprawozdanie z pracy 

 Komisji ds. Prywatnych Praktyk Pielęgniarskich i Położniczych  

działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

Komisja ds. Prywatnych Praktyk Pielęgniarskich i Położniczych powołana została na mocy 

Uchwały Nr 17/VII/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 27 listopada 2015 

r. w sprawie powołania komisji problemowych działających przy ORPiP w Lublinie, w celu realizacji  

zapisów ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej.  

Głównym zadaniem Komisji jest pełnienie nadzoru nad działalnością regulowaną prowadzoną 

przez pielęgniarki i położne z terenu działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, 

poprzez wizytację praktyk pielęgniarskich i położniczych dokonywaną w celu oceny wykonywania zawodu 

przez pielęgniarkę lub położną w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Zadanie to komisja realizuje                             

w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, plan pracy Komisji oraz harmonogram wizytacji 

indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą prowadzonego  przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie na 

podstawie zlecenia przeprowadzenia wizytacji oraz  stosownych upoważnień.  

Z uwagi na charakter pracy komisji w okresie sprawozdawczym Komisja ds. Prywatnych Praktyk nie 

odbywała posiedzeń w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Ponadto nadmienić 

należy, że Komisja liczy 4 członków, którzy są również członkami ORPiP w Lublinie zatrudnionymi w OIPiP                               

w Lublinie. Komisja współpracuje z radcą prawnym OIPiP w Lublinie oraz prawem wykonywania zawodu                 

w OIPiP w Lublinie w części dotyczącej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 

praktyki zawodowej pielęgniarki/ położnej.  

Komisja ds. Prywatnych Praktyk Pielęgniarskich i Położniczych w oparciu o harmonogram wizytacji 

na 2018 r. przyjęty Uchwałą ORPiP w Lublinie, w okresie sprawozdawczym rozpoczęła procedurę 

przeprowadzenia kontroli, które z powodu wystąpienia czynników obiektywnych nie doszły do skutku: 

-  w dwóch przypadkach pomimo aktywnego wpisu w rejestrze praktyki nie były prowadzone, panie 

pielęgniarki pouczone zostały o obowiązku wykreślenia praktyk z rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, 

- w trzech przypadkach panie pielęgniarki zwróciły się z prośbą o zmianę terminu kontroli, prośba została 

uwzględniona.  

Wszystkie z wyznaczonych do kontroli praktyk prowadzone były w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 

na podstawie umowy z tym podmiotem.  
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