
          

 

 

 

                                                     Porozumienie o współpracy 
                          Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  
z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych Regionu Dolnośląskiego 
w  sprawie działania na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych 
 
zawarte dnia 16 grudnia 2014 r. we Wrocławiu pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym 
Pielęgniarek i Położnych Regionu Dolnośląskiego reprezentowanym przez Przewodniczącą Zarządu 
Regionu Dolnośląskiego Panią Liliannę Pietrowską zwanym w dalszym ciągu „Związkiem” 
a 
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych, z siedzibą w Wałbrzychu w imieniu i na rzecz której działa 
Przewodnicząca ORPiP Pani Maria Pałeczka zwaną w dalszym ciągu „ORPiP w Wałbrzychu” 
 
łącznie bądź oddzielnie zwanych w dalszym ciągu: „Stronami.” 
 
Działając na mocy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz ustawy  
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, w trosce o poprawę sytuacji pracowniczej 
Pielęgniarek i Położnych, jak również kierując się koniecznością powstrzymania deprecjacji zawodu 
pielęgniarki i położnej, w celu zagwarantowania pielęgniarkom i położnym należytych warunków 
pracy i płacy, które to warunki w sposób bezpośredni wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pacjentów, 
strony postanowiły zawrzeć niniejsze porozumienie o treści następującej: 
 
§ 1. 
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest stworzenie warunków umożliwiających efektywne 
poprawienie sytuacji zawodowej członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 
 
§ 2. 
W celu realizacji niniejszego porozumienia, Strony zobowiązują się do: 
a) przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat oceny zabezpieczenia 
społeczeństwa województw w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne                                  
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowniczej  pielęgniarek i położnych; 
b) organizacji konferencji informującej o wynikach przeprowadzonej oceny z udziałem: podmiotów 
mających wpływ na organizację systemu ochrony zdrowia na obszarze województwa, organizacji 
pacjenckich; 
c) rozpropagowania informacji na temat konferencji w celu zapewnienia wzięcia w nich udziału 
możliwie największej ilości osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób mających wpływ na 
kształtowanie systemu ochrony zdrowia; 
d) rozpropagowania wyników konferencji oraz materiałów na ich potrzeby wytworzonych  
w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi największej liczbie osób; 
e) podejmowania działań inicjujących postępowania sądowe w sprawach stosowania nierównego 
traktowania albo mobbingu pielęgniarek lub położnych,  
f) informowania organów nadzorczych oraz kontrolnych o stwierdzonych nieprawidłowościach                 
w poszczególnych podmiotach leczniczych na obszarze działania OIPIP, 
g) zawiadamiania organów ścigania o stwierdzonych nieprawidłowościach w poszczególnych 
podmiotach leczniczych na obszarze działania OIPIP w przypadkach, w których nieprawidłowości te 
wskazywać będą na istnienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, 



h) podejmowanie wszelkich innych działań mających na celu integrowanie środowiska pielęgniarek  
i położnych, obronę ich godności zawodowej oraz reprezentowanie i ochronę. 
§ 3. 
W terminie do dnia 31 marca 2015 r. strony przygotują sprawozdanie z wykonania niniejszego 
porozumienia, które zostanie wykorzystane do przygotowania debaty w Sejmie nt. Sytuacji 
zawodowej Pielęgniarek i Położnych. 
§ 4. 
Każda ze stron zobowiązuje się do współdziałania w celu realizacji niniejszego porozumienia. 
§ 5. 
Porozumienie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
§ 6. 
Zmiany w niniejszym porozumieniu dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


