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SZANOWNE KOLEżANKI  
I KOLEDZY

Drugi numer Biuletynu Informacyjnego zawiera dwa główne 
tematy – XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych oraz 
wyborów delegatów na Zjazd VII kadencji.

Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi sprawozda-
niami z rocznej pracy Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowe-
go Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej. Przygotowując roczne sprawozdanie z pracy 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wykazałam ogromny 
wkład i zaangażowanie wielu osób, które podejmowały szereg 
działań mimo licznych problemów w swoich placówkach. To 
właśnie członkowie rady, komisji i zespołów reprezentując na-
sze interesy podejmują szereg wyzwań, aby integrować, organi-
zować, poznawać problemy, mieć wpływ na zmiany. 

Drugi ważny temat – WYBORY 2015 
Zgodnie z art. 13 ust. 1. ustawy o samorządzie pielęgniarek 

i położnych wybory do organów izby odbywają się w  głoso-
waniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów, a to 
oznacza, że bez względu na ilość obecnych na zebraniu wybor-
czym pielęgniarek i położnych uprawnionych do głosowania 
zebranie wyborcze jest ważne. Nie bez znaczenia przywołuję 
ten zapis w ustawie. 

Jestem przekonana, że nie zabraknie tych osób, które chcą 
pracować w samorządzie, chcą podejmować działania, które 
będą miały wpływać na zmiany, które wbrew licznym przeciw-

nościom z nadzieją patrzą w przyszłość, nie boją się wyzwań, 
nic co dotyczy naszych spraw nie jest Im obojętne. Bardzo pro-
szę zapoznać się z rejonami wyborczymi, które zamieszczone 
są również na stronie internetowej. Tam proszę na bieżąco 
śledzić dokonywane wpisy – terminów i miejsc zebrań wybor-
czych. Proszę potraktować udział w wyborach jako obowiązek 
członka samorządu. To właśnie spośród wybranych delegatów 
z poszczególnych rejonów wyborczych będziemy wybierać 
osoby, które przez kolejne cztery lata będą czynnie pracować 
w samorządzie. 

Niech tegoroczne hasło Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki będzie przesłaniem dla nas „Pielęgniarki są siłą na 
rzecz zmian, kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia”.

W poprzednim numerze biuletynu informowałam o podpi-
sanym Porozumieniu o współpracy Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położonych z OZZPiP Regionu Dolnośląskiego w sprawie 
działania na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek 
i położnych.

Wszelkie informacje dotyczące spotkań, postulatów Poro-
zumienia na Rzecz Pielęgniarek i Położnych zamieszczone są 
na stronie internetowej. Gorąco zapraszam. 

Przewodnicząca ORPiP
Maria Pałeczka

8 maja Dzień Położnej
12 maja Międzynarodowy  
Dzień Pielęgniarki 

Z tej okazji dziękując za codzienny 
trud, poświęcenie, wrażliwość, którą 
tak bardzo doceniają pacjenci pragnę 
złożyć Wam serdeczne życzenia – w życiu 
zawodowym satysfakcji, wytrwałości, 
niech uśmiech i wdzięczność pacjentów 
będzie powodem do dumy, – w życiu osobistym 
– przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności 
oraz wielu powodów do radości. 
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27 marca 2015r. w Restauracji „Piast-Roman” w świdnicy 
odbył się XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Był 
to ostatni sprawozdawczy zjazd VI kadencji.

Podjętych zostało sześć uchwał:
UChWAŁA NR 1/XXX/VI/2015 w  sprawie: zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Wałbrzychu za okres od 1 marca 2014 r. do 28 lu-
tego 2015 r.

UChWAŁA NR 2/XXX/VI/2015 w  sprawie: zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej dzia-
łającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wał-
brzychu za okres od 01 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

Uchwała nr 3/XXX/2015 sprawie: zatwierdzenia roczne-

XXX OKręgOWY ZJAZD  
pIELęgNIArEK I pOłOżNYCH  
– OSTATNI VI KADENCJI

go sprawozdania Okręgowego Sądu działającego przy Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres 

od 01 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.
Uchwała nr 4/ XXX/Vi/2015 w  sprawie: zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania z działalności Okręgowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy Okręgo-
wej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres od 
01 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

Uchwały nr 5/XXX/Vi/2015 w  sprawie: zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

Uchwała nr 6/XXX/Vi/2015 w  sprawie: uchwalenia 
rocznego budżetu na 2015 rok według zasad gospodarki fi-
nansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wał-
brzychu.
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w dalszej częśći, w kolejności podjętych uchwał za-
mieszczone są w pełnym brzmieniu roczne sprawozdania 

organów, które w głosowaniu jawnym zatwierdzone zosta-
ły jednogłośnie. 

Szanowni Delegaci.
Szanowne Koleżanki, Koledzy

VI kadencja dobiega końca. To już ostatni w tej kadencji Okrę-
gowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, na którym w tym skła-
dzie będziemy zatwierdzać sprawozdania organów z działal-
ności za okres od 1 marca 2014 r. – do 28.02.2015 r. Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, Okręgowego Sądu oraz Komisji Rewizyjnej. Przed 
nami wybory Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek Położ-
nych na Okręgowe Zjazdy VII kadencji. Na posiedzeniu Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położonych 10.03.2015r. podjęta 
została uchwała w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów 
VII kadencji na lata 2014- 2019. 

Uchwała, w której powołany został skład Komisji Wybor-
czej oraz zatwierdzony Regulamin Okręgowej Komisji Wybor-
czej. Regulamin w swoim zapisie jednoznacznie określa zada-
nia oraz zasady pracy Okręgowej Komisji Wyborczej. Komisja 
na podstawie rejestrów prowadzonych przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych – Centralny Rejestr Pielęgniarek i Po-
łożnych oraz Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą, przygotuje rejestry osób posiadających bierne 
prawo wyborcze (prawo wybieralności, prawo do kandydowa-
nia),oddzielne dla każdego rejonu wyborczego, z podaniem 
imienia i nazwiska, numeru PWZ, a także informacji, czy wo-
bec danej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające czyn-
ne prawo wyborcze (prawo wybierania, możliwość udziału 
w głosowaniu i oddania głosu). 

Nie bez znaczenia poruszam temat wyborów. Zgodnie 
z art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
z dnia 15 lipca 2011r. pielęgniarka i położna mogą wykony-
wać zawód między innymi w ramach umowy o pracę, sto-
sunku służbowego, na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
To skutkuje, że pielęgniarki i położne świadczą usługi nawet 
w kilku placówkach. W ust. 2 wymienionego wyżej artyku-
łu jest zapis o obowiązku w terminie 14 dni od nawiązania 
stosunku służbowego lub zawarcia umowy poinformować 
o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych wła-
ściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, poda-
jąc numer posiadanego prawa wykonywania zawodu, datę 
zatrudnienia i miejsce wykonywania zawodu. W ust 3 jest 
również zapis o obowiązku poinformowania okręgową radę 
pielęgniarek i położnych o rozwiązaniu albo wygaśnięciu 
umowy, również w terminie 14 dni. Niestety nie wywiązu-
jemy się z obowiązujących zapisów ustawy. Powołana Ko-
misja Wyborcza przygotuje podział obszaru Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położonych na rejony wyborcze. Zwracam się 
również do Was – Delegatów VI kadencji o pomoc. Proszę 
w swoich miejscach pracy przekazywać informacje o obo-
wiązku aktualizowania danych. O konieczności ich zgła-

Sprawozdanie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres 
od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

szania. Dzisiaj w dobie elektroniki, poczty e-mail, z której 
większość z nas korzysta, nie powinno być problemu. Do 15 
kwietnia br. chcemy przygotować rejestr wyborców, odręb-
ny dla każdego rejonu wyborczego do zatwierdzenia przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. Jestem przeko-
nana że na liście wyborców nie zabraknie nikogo, kto chce 
i może pracować w samorządzie, chce mieć wpływ na waż-
ne sprawy, chce i widzi potrzebę zmian. Proszę – dołóżmy 
wszelkich starań, aby tak było. 

Bardzo szczegółowe informacje będą na naszej stronie in-
ternetowej oraz w najbliższym, kwietniowym wydaniu Biulety-
nu Informacyjnego. 

W okresie sprawozdawczym – od 1 marca 2014 roku do 
28 lutego 2015r. odbyło się 5 posiedzeń Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położonych, na których podjętych zostało 85 
uchwał. W tym samym okresie odbyło się 13 posiedzeń Pre-
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zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – podjęto  
238 uchwał. Łącznie podjęto 323 uchwały w tym :

– 21 w sprawie stwierdzenia pwz i wpisu do okręgowego 
rejestru pielęgniarek i położnych ( pielęgniarki – 15 , pielęgnia-
rze – 2, położne – 4) 

– 11 w sprawie wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych, 
które podjęły pracę na terenie  działania naszej izby (pielę-
gniarki - 9 , pielęgniarze- 0, położne- 2) 

– 11 w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położ-
nych z powodu podjęcia pracy na terenie działania innej izby 
– (pielęgniarki – 8 , pielęgniarze – 0, położne – 3)

– 6 w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położ-
nych z powodu podjęcia pracy poza granicami RP (pielęgniarki 
– 5 , pielęgniarze – 0, położne – 1)

– 8 w sprawie wygaśnięcia pwz z powodu zgonu – ( pielę-
gniarki – 7 , pielęgniarze – 0, położne – 1)

– 18 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu – (pie-
lęgniarki – 16 , pielęgniarze – 0, położne – 2) 

– 7 w sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie 
w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
– ( pielęgniarki – 4 , pielęgniarze – 0, położne – 3)

– 9 w sprawie przyznania zapomogi finansowej na łączną 
kwotę – 7.500 zł

– 4 w sprawie odmowy przyznania zapomogi finansowej – 
wnioski nie spełniały wymogów formalnych. 

– 25 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów 
kształcenia. 

Wielokrotnie podkreślałam i nadal tak uważam, że uchwa-
ły w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów kształ-
cenia oraz przyznawania zapomóg finansowych nie powinny 
być podejmowane. Regulaminy zamieszczone są na stronie in-
ternetowej, czas składania wniosków i możliwość dołączania 
wymaganych dokumentów była przedmiotem wielu dyskusji, 
analiz na posiedzeniach okręgowej rady, w następstwie któ-
rych na mocy uchwały dokonywane były zmiany. 

O każdej zmianie zapisów w regulaminach były informa-
cje, żeby zwrócić Waszą uwagę na dokonywane zmiany – tekst 
zaznaczony kolorem czerwonym. 

Frekwencja posiedzeń rady wyniosła 91 %, prezydium – 
97%. 

Po raz kolejny muszę podkreślić odpowiedzialność 
członków rady. Tym większe uznanie, że obciążone pracą, 
problemem wynikającym z obsady, jesteśmy na tyle zde-
terminowane, że jeszcze posiadamy zdolność do podejmo-
wania konkretnych, stanowczych decyzji, mamy siłę woli, 
wewnętrzne przekonanie, że warto, że trzeba, że należy. 
Wbrew wielu przeciwnościom nie tracimy chęci do dalszych 
działań. Na każdym posiedzeniu dziękuję za czynny udział. 
Dzisiaj z tego miejsca po raz kolejny- dziękuję członkom rady 
za aktywny udział- za wnioski, dyskusje, propozycje. Za to, że 
wielokrotnie odmienne zdania zmierzły do poszukiwania do-
brych rozwiązań. 

16 grudnia 2014 r. podjęta została Uchwała nr 73/VI/2014 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zawar-
cia porozumienia o współpracy Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Wałbrzychu z Ogólnopolskim Związkiem Zawo-
dowym Pielęgniarek i Położnych Regionu Dolnośląskiego do 

działania na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek 
i położnych. Przedmiotem porozumienia jest stworzenie wa-
runków umożliwiających efektywne poprawienie sytuacji 
zawodowej członków samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych.

Powodem wspólnej inicjatywy jest uporczywa indolencja 
władz w rozwiązywaniu licznych i ciągle pogłębiających się 
problemów. Sygnatariuszami Porozumienia jest Dolnośląska, 
Wałbrzyska i Jeleniogórska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożonych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek 
i Położonych Regionu Dolnośląskiego reprezentowany przez 
Panią Przewodniczącą Liliannę Pietrowską. 

Luka pokoleniowa, rosnąca średnia wieku , brak chętnych 
do nauki zawodu pielęgniarki i położnej, bardzo niskie wyna-
grodzenia, deprecjonowanie zawodów przez pracodawców 
i decydentów, którzy są odpowiedzialni za politykę zdrowotną 
– to tylko nieliczne fakty, które były zgłaszane, ale od wielu lat 
ignorowane. 

Do Marszałka oraz Wojewody Województwa Dolnośląskie-
go w ramach Porozumienia 3 lutego br. wysłane zostało pismo 
informujące o zawiązaniu i celu Porozumienia. 

W niedługim czasie na Dolnym śląsku odejdzie od zawodu 
ponad 6 tysięcy pielęgniarek, prace podejmie nie więcej niż 
40–50 absolwentów. Coraz więcej pielęgniarek i położonych, 
dobrze wykształconych znajdzie zatrudnienie poza granicami 
kraju. 

Pierwsza odpowiedź na pisma Porozumienia – 25 lutego 
br. odbyło się spotkanie w  Urzędzie Wojewódzkim we Wrocła-
wiu na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego-Pana Tomasza 
Smolara. Omawiane były problemy środowiska pielęgniarek 
i położnych na Dolnym śląsku, dotyczące warunków pracy, 
płacy, zatrudnienia. 

Na spotkanie zaproszony został i brał udział między innymi 
Pan Roman Potocki –Przewodniczący Konwentu Starostów. 
Przypomnę- to właśnie Konwent Przewodniczących Staro-
stów był oponentem do zapisów w projekcie rozporządzenia 
w sprawie minimalnych norm zatrudnienia. To z projektu zo-
stał usunięty zapis o dwuosobowej obsadzie dyżurowej. Argu-
ment- podmioty finansowo nie dźwigną takiego zatrudnienia. 

Pan Wojewoda zaproponował cykliczne spotkania, raz na 
kwartał. Spotkanie zakończone zostało stwierdzeniem, że ja-
kiekolwiek lobbowanie środowiska nie ma sensu, teraz muszą 
być naciski, muszą zachodzić zmiany. 

9 marca 2015 r. w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu zaplanowana jest 
debata poświęcona problemom zawodowym pielęgniarek 
i położnych z udziałem zaproszonych parlamentarzystów, 
Konsultantów wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa, 
Starostów Powiatowych oraz mediów. Na bieżąco będę infor-
mować o spotkaniach i ich przebiegu. Na stronie internetowej 
jest zakładka – Dolnośląskie Porozumienie, tam zamieszczane 
są informacje dotyczące porozumienia. 

Z danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych w Wałbrzychu -zarejestrowanych i uprawnionych 
do wykonywania zawodów jest 5479 osób , w tym:

– 4897 pielęgniarki, 107 pielęgniarzy, 475 położne. 
– 338 pielęgniarek oraz 92 położne, które nie wykonują za-

wodu. 
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Dramatycznie przedstawiają się przedziały wiekowe osób 
wykonujących zawód. 

Dla porównania – dane ze sprawozdania z poprzedniego 
Zjazdu:

Pielęgniarki:
Panie poniżej 35 lat – 161; 35–44 lata – 1150; 45–54 lata – 

1738; 55–64 lata – 1590; 65 lat i więcej – 227
Panowie – poniżej 35 lat – 10; 35–44 lata – 43; 45–54 lata – 

38; 55–64 lata – 9; 65 lat i więcej – 1
Położne: 
poniżej 35 lat – 13; 35–44 lata –110; 45–54 lata – 200; 55–64 

lata – 118; 65 lat i więcej –29.

Aktualne: 
Pielęgniarki:
Panie poniżej 35 lat – 180 35–44 lata – 1159; 45–54 lata – 

1739; 55–64 lata – 1585; 65 lat i więcej – 233
Panowie – poniżej 35 lat – 10; 35–44 lata – 47; 45–54 lata – 

40; 55–64 lata – 9; 65 lat i więcej – 1
Położne: 
poniżej 35 lat – 14; 35–44 lata –124; 45–54 lata – 176; 55–64 

lata – 131; 65 lat i więcej – 29.

Nadal niepokoi liczba wydanych zaświadczeń o kwalifi-
kacjach zawodowych pielęgniarek i położnych. Dlatego ten 
problem również był omawiany. Nikt nie ma wątpliwości, że 
należy szybko podjąć działania, aby zawód pielęgniarki i po-
łożnej był zawodem atrakcyjnym. Jest jeden sposób – zmiana 
zasad wynagradzania i obciążania dodatkowymi zadaniami, 
nie wynikającymi z kompetencji pielęgniarek i położnych. 
Powraca również problem umów cywilnoprawnych – nie roz-
wiążą problemów zatrudnienia. Praca powyżej 230–280 go-
dzin stwarza ogromne zagrożenie dla pacjenta, ale również 
dla pielęgniarki i położnej. Samorząd stoi na stanowisku, że 
taka ilość godzin w połączeniu z krótkim czasem na odpo-
czynek, znacznie skróconym czasie na urlop zmierza w złym 
kierunku. 

W okresie sprawozdawczym na potrzeby uznawania kwa-
lifikacji zawodowych wydanych zostało 27 zaświadczeń w tym 
dla: 

– mgr pielęgniarstwa – 1
– licencjat pielęgniarstwa – 8
– licencjat położnictwa – 1
– absolwenci Medycznych Szkół Zawodowych – 3
– absolwenci Liceów Medycznych – 14 

W porównaniu z rokiem 2013 liczba wydanych zaświad-
czeń zmniejszyła się – z 35 pielęgniarek i 1 pielęgniarza oraz 
3 położnych, ale nie jest to powód do tego, żeby nie mówić 
o istniejącym nadal problemie. 

Wykonując swoje obowiązki zgodnie z ustawą o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r., która okre-
śla organizację i zadania samorządu pielęgniarek i położnych 
muszę wziąć pod uwagę, że ustawa określa również prawa 
i obowiązki członków samorządu. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy zadaniem 
samorządu jest sprawowanie pieczy nad należytym wyko-
nywaniem zawodu. Wywiązując się z ustawowego obowiąz-

ku, w związku z art. 102 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej „Pielęgniarka, która zamie-
rza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, 
składa organowi prowadzącemu rejestr wniosek o wpis do 
rejestru...”

Niestety w stosunku do 15 pielęgniarek, które nie dopeł-
niły podstawowego obowiązku, wykonywały zawód bez do-
konanego wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Dzia-
łalność Leczniczą, czułam się w obowiązku złożyć wniosek do 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o wszczęcie postę-
powania wyjaśniającego. 

W efekcie postępowań, część osób dokonała wpisu w sys-
temie teleinformatycznym pielęgniarek i położnych, które 
wykonują zawód w ramach działalności leczniczej, część jest 
w trakcie, ponieważ wnioski przyjmujemy wyłącznie w po-
staci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpi-
su elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Pracownik 
biura jest do dyspozycji Pań, które samodzielnie nie mogą 
tego dokonać. 

Kolejny problem- to składki członkowskie. Ponownie od-
wołam się do zapisów w ustawie o samorządzie pielęgniarek 
i położnych – art. 11 ust.2 pkt 4 – członek samorządu jest 
obowiązany regularnie opłacać składkę członkowską. Tu spo-
tykamy się z różnymi reakcjami – spotykamy się, bo problem 
niegrzecznych zachowań osób niewywiązujących się z tego 
obowiązku dotyczy również pracowników biura. Mimo róż-
nych zachowań, staramy się zrozumieć Te osoby, ale nie jeste-
śmy władni do podejmowania decyzji od odstąpieniu od ich 
ściągalności. 

Na pisemną prośbę osoby zainteresowanej Prezydium 
ORPiP podejmuje uchwałę o rozłożeniu na raty należnych 
zaległości. Uchwała z uzasadnieniem i pouczeniem, z pi-
smem przewodnim wysyłana jest na adres domowy z po-
twierdzeniem odbioru. Zależy mi, aby wobec wszystkich 
członków samorządu odnosić się zgodnie z obowiązującym 
prawem, zachowaniem zasady równego traktowania. Po-
przez konsekwentne działania ściągalność składek człon-
kowskich zdecydowanie wzrosła. Dzisiaj po licznych ana-
lizach, ocenie potrzeb i realnych możliwości zmieniamy 
zapisy w regulaminach. Od początku kadencji kilkakrotnie 
zmieniany był Regulamin Komisji Kształcenia i Doskonale-
nia Zawodowego. W styczniu br. zwiększona została po raz 
kolejny kwota refundacji za studia magisterskie oraz szkole-
nia specjalizacyjne. 

Kwota jednej transzy za studia – 1500 zł, za szkolenie spe-
cjalizacyjne – 1200 zł. 

Członkowie rady na posiedzeniu 10.03. br. pochylą się nad 
proponowaną zmianą w zapisie Regulaminu udzielania za-
pomóg finansowych, w części dotyczącej przypadku choroby 
przewlekłej, nie rokującej poprawy. 

Obowiązuje zapis co 2 lata, zaproponuję zmianę – 1 x 
w roku. 

Szanowni Delegaci, proszę informować w środowisku 
o możliwości korzystania z pomocy finansowej z przyczyn lo-
sowych. Nikt nie planuje choroby, postawiona diagnoza „prze-
wraca świat do góry nogami”.

Znamy przypadki, że przy okazji załatwianych formalno-
ści w biurze, związanych z przejściem na rentę, na świadcze-
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nie rehabilitacyjne, informujemy o  złożeniu wniosku. Po-
magajmy Koleżankom i Kolegom w skorzystaniu z pomocy 
finansowej. 

Ponownie odwołam się do ustawy o samorządzie pielę-
gniarek i położnych, do art. 11 ust. 1 – członkowie samorządu 
mają prawo, pkt 2 „korzystać z pomocy izb w zakresie podno-
szenia kwalifikacji zawodowych...”

Ciągłe analizy, liczenie, sprawdzanie, skutkują pewnością 
zachowania płynności finansowej, dając tym samym możli-
wość dokonywania zmian.

Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji od początku kadencji 
była mocno podkreślana, była częstym przedmiotem dyskusji 
na posiedzeniach rady. Dyskusji zmierzających do zmian ko-
rzystnych dla członków samorządu. 

Kursy specjalistyczne:
lP. KUrSy SPecjaliStyczne ilość refUndacji Kwota refUndacji
1. Szczepienia ochronne 1 200 zł.
2. RKO 8 1200 zł.
3. Leczenie ran 41 11343 zł.
4. EKG 29 13200 zł.
5 Podstawy opieki paliatywnej 5 1125 zł
6. Szczepienia ochronne noworodków 3 420 zł.
7. Endoskopia dla pielęgniarek 2 690 zł.
8. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 5 1311,25 zł.

razeM: 88 28 214,25 zł

Kursy kwalifikacyjne:
lP. KUrSy KwalifiKacyjne ilość refUndacji Kwota refUndacji
1. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 3 3 800 zł.
2. Organizacja i zarządzanie 11 6 600 zł.
3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna Opieka 2 1 200 zł
4. Pielęgniarstwo operacyjne 2 1 200 zł.
5. Pielęgniarstwo rodzinne 10 6 000 zł.
6. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 4 2 400 zł.

razeM: 32 21 200 zł.

Szkolenia specjalizacyjne:
lP. SPecjalizacja ilość refUndacji Kwota refUndacji
1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 4 3 600 zł.
2. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego 1 900 zł.
3. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 2 1 800 zł.
4. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 40 36 300 zł.
5. Specjalizacja w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki 5 4 500 zł.
6. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego 4 3 600 zł.
7. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 24 23 400 zł.
8. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa paliatywnego 1 900 zł.
9. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego 1 900 zł.

10. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego 2 2 100 zł.
razeM: 84 78 000 zł.

Zestawienie udzielonych refundacji w okresie od 1 marca 2014 r. do  
28 lutego 2015 r.
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I transza w 2015 r – 65 osób (59 x 1200 = 78 000 zł)
II transza w 2015 r – 12 osób (12 x 900 = 10 800 zł) – otrzymały refundację listopad – grudzień 2014 r.

Studia:
lP. StUdia ilość refUndacji Kwota refUndacji
1. Magisterskie II stopnia 12 14 400 zł.

razeM: 12 14 400 zł.

I transza 2015 r. – 13 osób (13x 1500 = 19500 zł) – wnioski złożone październik – listopad 2014 r.
II transza 2015 r. – 3 osób (3x 1500 = 4500 zł) – otrzymały refundację listopad – grudzień 2014 r.

Konferencje organizowane przez zewnętrznych organizatorów:
ilość Konferencji ilość oSób Kwota refUndacji

34 86 50 023,00 zł.

Razem udzielonych refundacji: 302 na kwotę 191 837,25 zł.
Zgodnie z zapotrzebowaniem ponownie zwiększona 

została ilość zaprenumerowanych Magazynów Pielęgniar-
ki i Położnej. Na roczną prenumeratę – 300 egz. wydaliśmy 
18.060 zł. 

W 2013 roku po raz pierwszy komisje i zespoły otrzymały 
środki, w ramach których mogły samodzielnie realizować za-
dania zgodnie z planem pracy zatwierdzonym na posiedze-
niu rady. Bez wątpienia- bardzo dobry pomysł. Każdy członek 
komisji czy zespołu zna oczekiwania Koleżanek i Kolegów, 
wsłuchując się w Ich głosy, planuje szkolenia. Odbywają się 
w siedzibie izby, w pełni wykorzystując salę konferencyjną, 
sprzęt. Aby stworzyć jeszcze lepsze, dogodne warunki odby-
wanych szkoleń, zapewnić komfort pracy, odpowiednią tem-
peraturę, w najbliższym czasie, na sali konferencyjnej będzie 
instalowana klimatyzacja. 

Komisje i zespoły pracowały zgodnie z planem pracy. 
Zespół ds. Lecznictwa Stacjonarnego zorganizował 

3 edycje szkoleń dla pielęgniarek i położnych „Monitorowa-
nie i profilaktyka zakażeń w praktyce”. W szkoleniu wzięło 
udział 63 osoby. Szkolenia zaplanowane zostały dla osób 
zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach 
Pielęgnacyjno Opiekuńczych, Zakładach Opiekuńczo Lecz-
niczych, Domach Małego Dziecka. Przeprowadzone zostały 
przez specjalistę w dziedzinie epidemiologii, w  placów-
kach, w których nie jest zatrudniona pielęgniarka epide-
miologiczna. 

Z zaplanowanej kwoty 6.000.00 tys. wykorzystano 
2.935.58 zł. 

Zespół przygotował do Biuletynu Informacyjnego dwa 
artykuły – „Zasady przetaczania krwi i preparatów krwiopo-
chodnych”

Zakażenia szpitalne w oddziale noworodkowym”
Zespół ds. Położnych zorganizował cztery szkolenia, 

w których łącznie uczestniczyło 158 Pań położnych.
Z zaplanowanej kwoty 8 tys. zł. wykorzystano 3.405.08 zł.
„Wypalenie zawodowe położnych”
„Położna w systemie prawnym”

„Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u noworodka”
„Komunikacja z ciężarną, rodzącą położnicą – jak wpły-

wać na prawidłowy model takiej komunikacji”
Zespół d.s Pielęgniarek i Położnych POZ zorganizował 

warsztaty z psychologiem pt. „Każde dziecko ma prawo do 
szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie” W warszta-
tach uczestniczyło 11 pielęgniarek, omówione zostały naj-
częstsze problemy wieku przedszkolnego i szkolnego. 

Z zaplanowanej kwoty 4 tys. zł. wykorzystano 1 611.75 zł.
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego z za-

planowanych środków w kwocie 450 tys. wykorzystała 
223.886.27 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym – o 24.638.88 
zł. więcej. 

Komisje i zespoły w swoich planach rocznych uwzględni-
ły przygotowanie artykułów do wydruku w Biuletynie Infor-
macyjnym. 

W okresie sprawozdawczym w  hotelu – Restauracji „Piat
-Roman” w świdnicy odbyły się 3 konferencje. 

13.05.2014r. z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniar-
ki i Dnia Położnej „Komunikacja interpersonalna w prakty-
ce pielęgniarek i położnych” wykład psycholog Pani Beata 
Pietrzak - uczestniczyły 82 osoby 

03.10.2014r. „Pielęgniarstwo wczoraj i dziś- wykład Ta-
deusz Wadas oraz Elżbieta Duda” – uczestniczyło 86 osób.

20.11.2014r. trzecia z cyklu – „Jesienne spotkania z Au-
torytetem”- „Medyczny błąd pielęgniarski” – wielkie nazwi-
sko, znane nam z wielu publikacji dr hab. n. prawnych Pani 
Dorota Karkowska. 

Uczestnikami konferencji było 110 osób. 
26.02.2015r. odbyło się spotkanie z Konsultantem woje-

wódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego – Pa-
nią Elżbietą Garwacką-Czachor. W spotkaniu uczestniczyło 
40 pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach i poradniach 
onkologicznych. 

Łącznie w/w konferencjach udział wzięło 318 osób, kosz-
ty na łączną kwotę 23 456.76 zł.

W  sprawozdaniu nie mogę pominąć włożonego wysiłku 
i  starań pracowników biura. Dzięki Ich zaangażowaniu, pra-
cowitości mogliśmy realizować bieżące sprawy, wprowadzać 
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i wdrażać zmiany. Bywały chwile, że nie było łatwo. Nikt nie 
narzekał, chęć i świadomość konieczności zmian sprawiały, 
że stawiane wyzwania w efekcie końcowym dawały satysfak-
cję. 

Biuletyn Informacyjny- od 3 /2014 numeru, zupełnie od-
mieniony. Wiele miesięcy starań, poszukiwania nowych po-
mysłów, rozwiązań, koncepcji, uzgodnień. Dzisiaj wiemy, że 
było warto. 

Strona internetowa- również znacząco odbiega od po-
przedniej. Wprowadzone zmiany to również efekt ciężkiej 
pracy. Tu podziękowania należą się Panu Łukaszowi Płacz-
kowskiemu. Nie zniechęcał się, nawet w sytuacjach, kiedy 
kilka razy na moją prośbę dokonywał zmian. Czasami dro-
biazgi decydowały o efekcie końcowym. Dzisiaj jest już zde-
cydowanie łatwiej. 

Wszystkie teczki osobowe zostały dokładnie sprawdzone. 
Ciężką i żmudną pracę wykonała Pani Izabela Arendarczyk. 
Do wszystkich osób, u których należało dokonać sprosto-
wań, zmian, wysyłane zostały pisma.

Ponad 5 tys. sprawdzonych teczek osobowych, nie spo-
sób określić ile godzin pracy , aby je uporządkować.

Dzisiaj zbliżamy się do finiszu. 
Sprawy księgowe- bardzo dbamy, aby wszystkie kwestie 

finansowe były dokładnie sprawdzane, opisywane, zatwier-
dzane przez Panią Księgową Jolantę Kopacką i Skarbnika 
ORPiP Panią Barbarę Konefał. 

Za rok 2014 do 11 urzędów skarbowych przygotowała 
i wysłała droga elektroniczną 228 deklaracji podatkowych – 
PIT 8C na łączną kwotę 142.481.75 zł. Taką samą ilość dekla-
racji podatkowych wysłanych zostało do członków samorzą-
du, którzy korzystali z refundacji kosztów kształcenia. 

Niestety w roku 2015 dojdą kolejne- za udział w konfe-
rencjach, sympozjach, zjazdach, w których bardzo chętnie 
uczestniczą pielęgniarki i położne. 

Zakończona została archiwizacja dokumentów zgroma-
dzonych od 1991 roku. Bardzo dużo dokumentacji zostało 
zbrakowane. Dokumenty Kat. A, B i C zostały zarchiwizowa-
ne, spisane i  opisane. Dzisiaj z łatwością możemy odszukać 
każdy potrzebny dokument. 

Zakład Usług Archiwalnych, który przeprowadził archi-
wizację, dokona ponownego brakowania dokumentów , któ-
rym minął okres przechowywania. 

Od 1 stycznia br. wdrożona została Instrukcja Kancela-
ryjna. Pracownikom biura udzielony został instruktaż z za-
kresu prawidłowego stosowania zatwierdzonych przepisów 
kancelaryjno-archiwalnych OIPiP w Wałbrzychu. Komplet 
normatywów kancelaryjno-archiwalnych, opracowanych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmuje Instrukcję 
kancelaryjną, Jednolity rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcję 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum. Wszyst-
kie teczki są starannie opisane. Grzbiety segregatorów opisa-
ne zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. To co bar-
dzo ułatwia pracę w sekretariacie, to wprowadzony system 
elektronicznego prowadzenia księgi pism przychodzących 
i wychodzących. 

Szanowni Delegaci, bez wątpienia – OIPiP, to instytucja, 
w której gromadzi i tworzy się ważną dokumentację, która 

ma wartość archiwalną Kat A, przechowywaną nawet 100 
lat. 

To na pracownikach biura spoczywa odpowiedzialność 
za przechowywaną dokumentację zgodnie z  instrukcją. Bar-
dzo cenię sobie współpracę z tym zespołem. 

To co bardzo niepokoi, to fakt, że często korzystam z po-
rad prawników. Problemy naszych Koleżanek i Kolegów wyni-
kające z nieprzestrzegania prawa przez pracodawców, złego 
traktowania, nierównego traktowania , obciążania dodat-
kowymi obowiązkami wykraczającymi poza nasze kompe-
tencje skutkuje tym, że korzystam znacznie częściej z porad 
i opinii prawnych dwóch prawników- Pani mgr Doroty Pakuła 
oraz radcy prawnego- Pana Michała Krajcarza, zatrudnione-
go od sierpnia 2014r. po rozwiązaniu umowy z  Panią mec. 
Ewą Suproń-Walenta. Zapewniam, każda zgłoszona niepra-
widłowość nie pozostaje bez odpowiedzi. 

Obecność prawnika na wszystkich posiedzeniach rady 
czy prezydium to komfort pracy pod względem prawnym. 
Na bieżąco wyjaśniamy wątpliwości, rozstrzygamy kwestie 
sporne, ustalane są podstawy prawne w podejmowanych 
uchwałach. Ciężką i bardzo terminową pracę musi wykonać 
Pani Małgorzata hrycak- Sekretarz ORPiP. 

Okres sprawozdawczy obejmuje cały rok. Nie jest możli-
we, aby wszystkie sprawy, problemy wykazać  w sprawozda-
niu. Wielokrotnie użyłam słowa „dzisiaj” . Wierząc, że „jutro” 
będzie lepsze. 

Nie byłoby mnie tutaj, gdybym myślała inaczej. Należy 
jednak wziąć pod uwagę, że wiele zależy od nas samych. 

Ustawodawstwo nie rozwiąże wszystkich problemów. Za-
cznijmy mówić jednym głosem. 

Wykonujemy narzucone zadania niezgodnie z obowiązu-
jącym prawem. Przygotowujemy leki cytostatyczne, a takie 
uprawnienia posiadają wyłącznie farmaceuci. Pracując na 
umowę o pracę czekamy na Koleżankę, która po zakończo-
nej pracy u innego pracodawcy potrzebuje czasu na dojazd. 
Pozwalamy pracodawcy zainstalować kamerę w dyżurce pie-
lęgniarek – jak w markecie. Pielęgniarki, które sygnalizują 
potrzebę zmian w organizacji pracy, słusznych i zasadnych 
zmian, przenoszone są na inny oddział. Przyzwolenie na to 
daje kadra zarządzająca. Pracujecie po 250 i więcej godzin. 
To wszystko ma wpływ na jakość pracy, bezpieczeństwo na-
sze i pacjentów. Zmieniajmy „jutro” nie dając przyzwolenia 
na to co dzieje się dzisiaj. 

Członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Sekretarzowi ORPiP – Pani Małgorzacie hrycak, Skarbniko-
wi- Pani Barbarze Konefał, Organom, Komisjom i Zespołom, 
prawnikom w osobach – Pani Dorota Pakuła i Pan Michał 
Krajcarz, pracownikom biura – dziękuję za miniony rok. 

Delegatom na Zjazd VI kadencji dziękuję za minione 3 lata. 
Dziękuję wszystkim za współpracę, za zaufanie, za po-

święcany czas, mimo licznych problemów w miejscach pracy. 
Dziękując proszę o przyjęcie sprawozdania z działalności 

Okręgowej Rady Pielęgniarek w Wałbrzychu z okres od 01 
marca 2014r. – do 28.02.2015r.

Przewodnicząca ORPiP w Wałbrzychu
 Maria Pałeczka
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Okręgowa Komisja Rewizyjna działa zgodnie z art.7. ust. 1 
Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek 

i Położnych z dn.1 lipca 2011 roku( Dz. U z 2011, Nr174, poz. 
1038), w oparciu o Ramowy Regulamin Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej, Plan Pracy. 

i. Skład osobowy okręgowej Komisji rewizyjnej:
1. Przewodnicząca - Monika Stanicka 
2. Wice przewodnicząca - Alicja Ciszyńska
3. Sekretarz - Ewa Kowalska
4. Członkowie - Dorota Midor, Elżbieta Mierzejewska, 

Ewa Zalewska

ii. ilość posiedzeń i kontroli: 
1. Posiedzeń – 6 
2. Kontroli – 6 w tym – 5 kompleksowe 1 cząstkowa, nie-

zaplanowana kontrola kasy OIPiP 

iii. zakres przedmiotowy kontroli: 
1. działalność finansowa i gospodarcza: 

– kontrola dokumentów finansowo-księgowych i kaso-
wych izby: 

– obieg, księgowanie, kontrola prawidłowego ich 
zatwierdzania – kontrola działalności kasy, doku-
mentów kasowych, przestrzeganie instrukcji kaso-
wej i pogotowia kasowego, 

– kontrola dokumentacji związanej z refundacją kosz-
tów kształcenia, oraz udzielania zapomóg,

– prawidłowość prowadzenia druków ścisłego zaracho-
wania, 

– ocena wydatków na wynagrodzenia dla pracowników 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,

– rozliczenie delegacji służbowych, 
– rozliczenie kosztów posiedzeń Rady i Prezydium Okrę-

gowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 
– analiza realizacji podjętych uchwał ORPiP oraz Prezydium 

dotyczących działalności finansowej i gospodarczej 
– ocena stanu rachunku bankowego, 
– kontrola kosztów działalności Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych, 

– rozchód znaczków pocztowych 
– spływ składek członkowskich 
– analiza przyjętego budżetu OIPiP na 2014 rok 

iV. Ustalenia kontrolne: 
– ewidencja finansowo-księgowa prowadzona jest na 

bieżąco, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, 
– ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzo-

na prawidłowo 
– kasa prowadzona zgodnie z instrukcją kasową, pogo-

towie kasowe przestrzegane, stan czeków  kasowych 
zgodny z protokołami, 

– faktury opisywane dokładnie i szczegółowo, 

– ściągalność składek członkowskich wzrosła, 
– wydawanie gotówki zgodnie z przeznaczeniem. 
– prawidłowa ewidencja rozchodu znaczków poczto-

wych 
– koszt działalności Okręgowego Rzecznika Odpowie-

dzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu zgodny 
z zaplanowanym budżetem na rok 2014.

– realizacja podjętych uchwał gospodarczych i finanso-
wych nie budzi zastrzeżeń.

V. istotne wnioski i zalecenia z przeprowadzonych kon-
troli: 

zalecenia: 
Okręgowa Komisja Rewizyjna zaleciła Komisji Kształcenia 

rozpatrywanie wniosków dokładnie  i kompletnie wypełnio-
nych 

wniosek: 
Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskowała o zwracanie 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu od marca 2014 roku do lutego 2015 roku
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uwagi na dokumentację dotyczącą  udzielanych zapomóg, 
aby była kompletnie i dokładnie wypełniona 

wniosek: 
Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskowała o powołanie 

biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawoz-
dań finansowych ORPiP.

Vi. realizacja wniosków i zaleceń: 
Wnioski i zalecenia pokontrolne realizowane były na bie-

żąco. 

Vii. frekwencja członków okręgowej Komisji rewizyjnej: 
– w posiedzeniach – 80% – kontrolach – 83% 

Viii. frekwencja przewodniczącej okręgowej Komisji re-
wizyjnej: 

– posiedzenia Okręgowej Rady- 100% 
– posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady- 90%

W 2013 roku odbyło się szkolenie Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej przeprowadzone przez Przewodnicząca Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej. Szkolenie obejmowało analizę Regulami-
nu Refundacji kosztów Kształcenia i udzielania zapomóg, oraz 
zagadnienia dotyczące prawidłowej pracy Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca OKR 
mgr Monika Stanicka

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie 
Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych w składzie: 

1. Kopeć Lilianna Przewodnicząca Sądu 
2. Łybacka – Klęk Irena Z-ca Przewodniczącej Sądu 
3. Sobolewska Iwona Z-ca Przewodniczącej Sądu 
4. Leksowska – Osińska Katarzyna Sekretarz Sądu 

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  
w Wałbrzychu od marca 2014 roku do lutego 2015 roku

5. Iwańczuk Iza Członek Sądu 
6. Korzeniewska Ewa Członek Sądu 
7. Michańcio Iwona Członek Sądu 8. Pieprz – Pankiewicz 

Elżbieta Członek Sądu 
9. Rawa Anna Członek Sądu 
10. Sikora Dorota Członek Sądu 
11. Szyc Monika Członek Sądu 
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• Drugie spotkanie odbyło się 15.10.2014 r., na którym 
podjęto niezbędne czynności przygotowawcze w prze-
prowadzeniu rozprawy, którą wyznaczono na dzień 04.02. 
2015 r. 

Dnia 04.02.2015 r. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych 
przeprowadził rozprawę, która zakończyła się orzeczeniem 
kary ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu 
na okres 1 roku.

Przewodnicząca 
 Okręgowego Sądu Pielęgniarek  

i Położnych w Wałbrzychu
 mgr Lilianna Kopeć

W 2014 roku Członkowie OSPiP uczestniczyli w następują-
cych szkoleniach:

• 15–16 maja 2014 r. -Położna a współczesne prawo. 
• 24.11.2014 r. - Medyczny błąd pielęgniarski. 
• 9.12.2014 r. - Zawiłości prawa w pracy pielęgniarki i po-

łożnej. 
Dnia 18.02.2014 r. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych 

przeprowadził rozprawę, rozpatrywaną w dwóch terminach, 
która zakończyła się orzeczeniem kary nagany.

Członkowie OSPiP spotkali się dwukrotnie. 
• Pierwsze spotkanie odbyło się 17.09.2014 r. i dotyczyło 

zapoznania się z wnioskiem o ukaranie położnej, na spotkaniu 
dokonano wyboru składu orzekającego. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielę-
gniarek i Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Po-
łożnych w Wałbrzychu działał na podstawie Ustawy z dnia 
1.07.2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych w skła-
dzie:

1. Wydrzyńska Irena Okręgowy Rzecznik 
2. Dudziak Dorota Z-ca Okręgowego Rzecznika 
3. Gierlach Agata Z-ca Okręgowego Rzecznika
4. Pochroń Lidia Z-ca Okręgowego Rzecznika
5. Ursaki Renata Z-ca Okręgowego Rzecznika 
6. Wachowiak-Bobkiewicz Anna Z-ca Okręgowego Rzecznika

Tryb wewnętrznego funkcjonowania Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
określa Regulamin, zapewnia on właściwe postępowanie 
w realizacji zadań przez Okręgowych Rzeczników . 

Zadaniem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej jest :

• zapoznanie się z wpływającymi pismami i rozstrzyganie 
o sposobie załatwienia opisanych w nich spraw ,dotyczących 
zakresu etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykony-
wania zawodu przez członków Okręgowej Izby 

• składanie Okręgowej Radzie informacji ostanie prowa-
dzonych spraw 

• składanie Okręgowemu Zjazdowi – rocznych i kadencyj-
nych sprawozdań W okresie sprawozdania Okręgowy Rzecz-
nik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu przeprowadził następujące sprawy: 

1. Dalsze prowadzenie postępowania wyjaśniającego 
4/2012 dotyczące wydania prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki i posługiwania - się tym prawem, przekazanie w dniu 
12.05.2014r z wnioskiem o ukaranie do Okręgowego Sądu Pie-
lęgniarek i Położnych przy OIPIP Wałbrzychu.

2. 15.02.2013 r. – wszczęto postępowanie wyjaśniające do-
tyczące naruszenia dóbr osobistych i obrażenie osoby pełnią-
cej stanowisko Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek 

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika odpowiedzialności  
zawodowej pielęgniarek i połonych w Wałbrzychu za okres od 1.03.2014 r. do 
28.02.2015 r.

i Położnych – sprawę prowadziła z/ca rzecznika Anna Bobkie-
wicz Wachowiak .

W sierpniu 2014r. z wnioskiem o ukaranie przekazano po-
stępowanie do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
przy OIPIP w Wałbrzychu.
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3. 29.11.2013r. – wpłynęła skarga Dyrektora Pogotowia 
Ratunkowego na przekroczenie kompetencji pielęgniarza za-
trudnionego w Pogotowiu Ratunkowym .Po przeanalizowaniu 
dowodów w sprawie i przesłuchaniu świadków uczestniczą-
cych w zdarzeniu , postanowiono umorzyć postępowanie wy-
jaśniające w dniu 21.11.2014r. 

4. 27.05.2014r. – wpłynęła skarga pacjentki dotycząca na-
ruszenia zasad etyki przez pielęgniarki Szpitala Ginekologicz-
no-Położniczego. Postępowanie wyjaśniające prowadziła z/ca 
rzecznika Anna Bobkiewicz Wachowiak. Po wnikliwym prze-
analizowaniu zgromadzonej dokumentacji i przesłuchaniu 
świadków – w dniu 21.11.2014 postanowiono umorzyć postę-
powanie wyjaśniające. 

5. 29.09.2014r. – wpłynęła skarga pacjenta dotycząca pracy 
pielęgniarki w SOR – sprawa w toku. 

6. 29.09.2014r.- wpłynęły skargi od Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych dotyczące 15 pielęgniarek w związku z na-
ruszeniem przepisów w zakresie wykonywania zawodu bez 
wpisu do centralnego rejestru – sprawy rozpatrują zastępcy 
rzecznika – postępowania w trakcie rozpatrywania . 

7. 06.11.2014 r. – wpłynęła skarga pacjentki rażących naru-
szeń przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniar-
kę w Poradni Alergologicznej – sprawa czeka na rozpatrzenie. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
uczestniczył w posiedzeniach Prezydium i Radzie Pielęgniarek 

i Położnych, pełnił dyżury w Okręgowej Izbie. Okręgowy Rzecz-
nik  Odpowiedzialności Zawodowej wydał 27 zaświadczeń dla 
pielęgniarek i położnych o niekaralności. Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej organizował i uczestniczył 
w następujących szkoleniach:

1. 28.03.2014r. – „Odpowiedzialność zawodowa pielęgnia-
rek i położnych” 

2. 09.11.2014r . –„Mobbing , a dyscyplina pracy.” 
3. 15–16.05.2014r. –„Położna , a współczesne prawo.’’ 
4. 12.09.2014r. – ,,Wypalenie zawodowe pielęgniarki i po-

łożnej ’’ 
5. 20.09.2014r. -,,Wypalenie zawodowe pielęgniarek i po-

łożnych’’ 
6. 03.10.2014r. –„Zdarzenia niepożądane.’’
7. 21.10.2014r. -,,Wypalenie zawodowe pielęgniarek i po-

łożnych’’ 
8. 20.11.2014r. – „Medyczny błąd pielęgniarski.’’ 
9. 01.12.2014 r. – „Praca Rzecznika Odpowiedzialności Za-

wodowej w roku 2014 .’’ 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej swoje 

działania i postępowanie opierał na ścisłej współpracy i facho-
wej wiedzy prawnika- Pani mgr Doroty Pakuła. Proszę o przy-
jęcie sprawozdania.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 mgr Irena Wydrzyńska

Stanowiska w sprawie :
1. wprowadzenia zmian systemowych dotyczących wyko-

nywania zawodu pielęgniarki i położnej
2. ujęcia pielęgniarek i położnych w poszczególnych rozpo-

rządzeniach w sprawie świadczeń gwarantowanych 
3. pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
4. zwiększenia stawki kapitacyjnej na świadczenia zdro-

Przyjęte zostały 4 Stanowiska i 1 Wniosek, które wpłynęły do Komisji Uchwał 
i Wniosków

wotne realizowane przez pielęgniarkę środowiska nauczania 
i wychowania

wniosek w  sprawie: 
1. ustalenia płacy zasadniczej netto pielęgniarki i położnej 

na poziomie nie niższym niż jedna  średnia krajowa w sektorze 
przedsiębiorstw

w sprawie :
wprowadzenia zmian systemowych dotyczących wyko-

nywania zawodów pielęgniarki i położnej skierowane do: 
Prezydenta rP
Pani Prezes rady Ministrów
Ministra zdrowia 
naczelnej izby Pielęgniarek i Położnych
Klubów Parlamentarnych

Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu apelują o pod-
jęcie jak najszybszych działań w celu wprowadzenia zmian 

Stanowisko Nr 1 Delegatów XXXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, 
Wałbrzych, 27 marca 2015r. 

systemowych dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki 
i położnej. 

Zawód pielęgniarki i zawód położnej- to samodzielne za-
wody medyczne.

Pielęgniarki i położne zgodnie z zasadami etyki zawodo-
wej, z poszanowaniem praw pacjenta, dbając o jego bezpie-
czeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy me-
dycznej dokładają wiele starań, aby w swojej codziennej pracy 
zawód wykonywać z należytą starannością. 

Dotychczasowa praktyka w podmiotach leczniczych pole-
gająca w znacznej mierze na ograniczeniu liczby etatów pie-
lęgniarek i położnych oraz do próby obsadzenia stanowisk 
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pielęgniarskich innymi zawodami, zagrażając bezpieczeństwu 
pacjentów i powodując obniżenie jakości opieki, zmierza do 
deprecjacji zawodów pielęgniarki i położnej. Nagminnym 
zjawiskiem jest także obciążanie stanowisk pracy pielęgnia-
rek i położnych czynnościami spoza zakresu kompetencji, co 
w sposób oczywisty zmniejsza czas przeznaczony na opiekę 
i pielęgnowanie pacjenta. Trudne warunki pracy i mała atrak-
cyjność zawodów także pod względem ekonomicznym, powo-
dują, iż do zawodu pielęgniarki i położnej jest coraz to mniej 
chętnych. Luka pokoleniowa spowoduje odczuwalne, nega-
tywne skutki dla społeczeństwa.

Nie możemy zgodzić się na dalsze pogarszanie statusu za-
wodowego, Delegaci wnoszą o zmianę polityki wobec pielę-
gniarek i położnych poprzez: 

1. poprawę warunków pracy i płacy
2. przestrzeganie zapisów ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej dotyczącej również swobody wyboru formy zatrud-
nienia 

3. pilne wdrożenie programu wzrostu wynagrodzeń pielę-
gniarek i położnych

4. wyodrębnienie samodzielnych pionów pielęgniarskich 
w strukturze organizacyjnej placówek, to kadra kierownicza 
powinna określać zakresy zadań dla pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych 

5. stworzenie mechanizmów powodujących zwiększenie 
atrakcyjności wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej 
w kraju – np. utworzenie trzyletnich rezydentur w podmiotach 

leczniczych finansowanych z budżetu państwa dla absolwen-
tów I i II stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo 

6. wprowadzenie partycypacji pracodawców w kosztach 
kształcenia podyplomowego poprzez wydzielenie w budże-
tach placówki środków na ten cel oraz udzielanie urlopów 
szkoleniowych

7. opracowanie ścieżki awansu zawodowego pielęgniarek 
i położnych

8. opracowanie rzetelnego zapotrzebowania na opiekę 
pielęgniarską i położniczą na Dolnym śląsku

9. zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pielę-
gniarek i położnych oraz dla pacjentów.

10. monitorowanie przestrzegania prawa pracy przez orga-
ny tworzące w podległych placówkach 

11. wykorzystanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 
pielęgniarek i położnych uwzględniając przy tym stałe, syste-
matyczne i ukierunkowane przeznaczenie środków finanso-
wych na realne podniesienie wynagrodzeń pielęgniarek i po-
łożnych 

12. określenie minimalnej stawki godzinowej w przypadku 
umów cywilnoprawnych,

13. zmiana organizacji profilaktycznej opieki nad dziećmi 
i uczniami, w każdej szkole powinna być w każdy dzień pielę-
gniarka szkolna.

14. wprowadzenie kierunku studiów pielęgniarskich na 
listę kierunków zamawianych, co spowoduje poprawę sytu-
acji ekonomicznej studenta i jego rodziny w okresie studiów,  
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zwiększając tym samym liczbę osób zainteresowanych podję-
ciem kształcenia.

Uzasadnienie:
Ostatnie lata doprowadziły do znacznego pogorszenia wa-

runków pracy i płacy pielęgniarek i położnych. Rozporządze-
nie w sprawie minimalnych norm zatrudnienia wprowadzone 
zostało wbrew środowisku. Jest ułomne. Wyliczone na jego 
podstawie normy zatrudnienia są niebezpieczne dla pacjen-
tów oraz pielęgniarek i położnych. Dramatycznie wzrasta licz-
ba zdarzeń niepożądanych. W Polsce mamy najniższy wskaź-
nik ilości pielęgniarek na 1000 mieszkańców. 

W Polsce wskaźnik rekompensowany jest pracą pielęgnia-
rek i położnych na kilku etatach.

Dramatycznie zmniejsza się ilość osób podejmujących na-
ukę w zawodzie pielęgniarki i położnej. 

Te, które ją podejmują wyjeżdżają do pracy poza granice 
Polski. Trudno temu przypisać jakąkolwiek logikę. Pielęgniar-
ki i położne w Polsce są lepiej wykształcone i przygotowane 
do zawodu niż w wielu innych krajach UE. Należy więc podjąć 
działania doprowadzając do tego, aby dobrze wykształcona 
kadra była odpowiednio finansowana, tak jak w krajach UE, 
do których pielęgniarki i położne chętnie wyjeżdżają, bez 
względu na wiek. 

Należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do po-
prawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, okre-
ślenia jasnych kryteriów awansu i rozwoju zawodowego, sys-
tematycznego wzrostu wynagrodzeń.

w sprawie:
ujęcia pielęgniarek i położnych w poszczególnych rozpo-

rządzeniach w sprawie świadczeń gwarantowanych skiero-
wane do:

Ministra zdrowia 
Klubów Parlamentarnych 
naczelnej izby Pielęgniarek i Położnych 
Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu apelują o ujęcie 
pielęgniarek i położnych w poszczególnych rozporządzeniach 
w sprawie świadczeń gwarantowanych, szczególnie w rozpo-

Stanowisko Nr 2 Delegatów XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, 
Wałbrzych, 27 marca 2015 r.

rządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego.

Wobec braku działań w sprawie nowelizacji rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i po-
łożnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsię-
biorstwami, proponowane rozwiązanie zobowiąże wszystkie 
podmiot lecznicze zawierające kontrakty na świadczenia 
medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia do zabezpie-
czenia pacjentów w odpowiednią obsadę pielęgniarek i po-
łożnych.

w sprawie:
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej skiero-

wane do:
Ministra zdrowia
narodowego funduszu zdrowia 
Klubów Parlamentarnych 
naczelna izba Pielęgniarek i Położnych 

Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu apelują do Narodowego Funduszu Zdrowia i Mi-
nistra Zdrowia o zagwarantowanie podmiotom pielęgniarskim 
działających w formie indywidualnych, specjalistycznych, 
grupowych praktyk pielęgniarek lub podmiotów leczniczych 
kontraktowania opieki długoterminowej domowej. Wysokie 
kwalifikacje i umiejętności pielęgniarek przygotowanych do 
realizacji opieki długoterminowej zapewniają pacjentom bez-
pieczeństwo i wszechstronną opiekę pielęgniarską.

Dotychczasowa praktyka kontraktowania świadczeń w ro-
dzaju opieka długoterminowa domowa przez duże podmioty 

Stanowisko Nr 3 Delegatów XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, 
Wałbrzych, 27 marca 2015 r.

lecznicze, zatrudniające dorywczo pielęgniarki na umowę zle-
cenie, eliminuje z rynku usług medycznych dobrze działające 
praktyki pielęgniarskie z dużym doświadczeniem i sprawia, że 
opieka ta budzi zastrzeżenia w zakresie jakości świadczonych 
usług i kompleksowości. 

Zauważyć należy, że procesy demograficzne i zmiany w sty-
lu życia ludzi powodują, że problem opieki długoterminowej 
staje się jednym z ważniejszych wyzwań polityki społecznej 
w wielu krajach w tym i w Polsce. Sytuacja ta powinna zmo-
bilizować w sposób szczególny uwagę decydentów systemów 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Opieka długotermino-
wa realizowana w ostatnich latach podlegała wielu modyfika-
cjom, jednak jej zakres i poziom świadczeń i usług jest nadal 
niewystarczający w relacji do potrzeb. Nikt nie ma wątpliwo-
ści, że pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową 
nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjo-
narnego, mogą pozostać w swoim środowisku domowym co 
korzystnie wpływa na proces zdrowienia lub stabilizacji cho-
roby. Opieka ta jest tańsza i efektywniejsza. Obejmuje swoim 
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zakresem rodzinę i pacjenta, przygotowując do samoopieki 
i samopielęgnacji oraz kształtując umiejętność radzenia sobie 
z chorobą i niepełnosprawnością. Uwzględnia również wspar-
cie psychiczne rodziny na każdym etapie choroby członka ro-
dziny oraz pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego i rehabi-
litacyjnego niezbędnego w sprawowaniu opieki.

Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
stanowczo domagają się od resortu zdrowia zabezpieczenia 
stosownych środków na ten cel oraz uznania pielęgniarek 
opieki długoterminowej jako znaczących profesjonalistów 
w systemie opieki nad ludźmi przewlekle chorymi i  niepełno-
sprawnymi.

w sprawie:
zwiększenia stawki kapitacyjnej na świadczenia zdro-

wotne realizowane przez pielęgniarkę środowiska naucza-
nia i wychowania skierowane do:

Prezesa narodowego funduszu zdrowia
naczelnej izby Pielęgniarek i Położnych 
Klubów Parlamentarnych 

Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu apelują do Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie stawki 
kapitacyjnej na jednego ucznia w profilaktycznej opiece zdro-

Stanowisko Nr 4 Delegatów XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, 
Wałbrzych, 27 marca 2015 r.

wotnej, realizowanej przez pielęgniarki środowiska nauczania  
i wychowania 

– do kwoty 8.00 zł. (96 zł - stawka kapitacyjna roczna), w sy-
tuacji maksymalnie 880 uczniów na jeden etat pielęgniarski, 

– na fluoryzację 0,70 zł. (8,40 zł. - stawka kapitacyjna roczna), 
– zwiększenie wskaźnika z 1.0 do 2.0 w stosunku do dzieci 

5 i 6 letnich, które wymagają zwiększonego zakresu opieki ze 
strony pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

– zagwarantowanie dodatkowych środków finansowych 
na procedury lecznicze i zabiegi wykonywane na zlecenie le-
karskie wg. załącznika Nr 4 do rozporządzenia Ministra zdro-
wia z 24 września 2013 r.

delegaci XXX ozPiP
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w sprawie: 
konieczności ustalenia płacy zasadniczej netto pie-

lęgniarki i położnej na poziomie nie niższym niż jedna 
średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw skierowane 
do:

Prezydenta rP
Pani Prezes rady Ministrów
Ministra zdrowia 
naczelnej izby Pielęgniarek i Położnych
Klubów Parlamentarnych 
 
Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgo-

Wniosek Delegatów XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,  
Wałbrzych, 27 marca 2015 r.

wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu wnioskują 
o podjęcie działań celem określenia płacy zasadniczej netto 
na poziomie nie niższym niż jedna średnia krajowa w sekto-
rze przedsiębiorstw. Praktyki przyznawania pielęgniarkom 
i położnym przez podmioty je zatrudniające wynagrodzenia 
na poziomie płacy brutto w wysokości płacy minimalnej 
jest niedopuszczalne, jest przejawem dewaluowania god-
ności zawodowej polskich pielęgniarek i  położnych. 

Wnioskujemy o bezwzględną konieczność wprowadzenia 
zapisu w aktach prawnych co będzie skutkowało powstaniem 
obowiązku każdego podmiotu zatrudniającego pielęgniarki 
i położne.

– w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013 poz. 1248 )

– zwiększenie wskaźnika z 1,0 do 2,0 dla dzieci z choro-
bami przewlekłymi nie posiadającymi orzeczenia o niepełno-
sprawności z Wojewódzkiej Komisji Orzekania ds. Niepełno-
sprawności, a tylko lekarza specjalisty sprawującego opiekę 
nad dzieckiem lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej.

Uzasadnienie:
Rosnące koszty prowadzenia działalności między innymi 

takie jak: zaopatrzenie gabinetu w leki, materiał opatrunkowy, 
materiały biurowe, wymagane druki, koszty utrzymania pra-
cownika, koszty związane z fluoryzacją oraz spadek liczby 
uczniów w szkołach powoduje rzeczywisty realny spadek wy-
nagrodzenia pielęgniarek.

Delegaci Zjazdu stwierdzają, że zmiany w zakresie wysokości 
stawki kapitacyjnej na jednego ucznia w kwocie 4 zł. miesięcznie 
(48 zł. rocznie) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014r. nie rekom-
pensują skutków inflacji w zakresie proponowanych średnich 
kosztów utrzymania w materiały medyczne, sprzęt i leki, średni 
wzrost tych kosztów kształtuje się na poziomie 25–30%. Nastę-
pująca dalsza pauperyzacja środowiska nauczania i wychowania, 
także postępujący niż demograficzny w populacji wieku rozwojo-
wego, ma duży wpływ na systematyczne obniżanie środków finan-
sowych i na prowadzenie przez pielęgniarki profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych.

Niedofinansowanie świadczeń zdrowotnych realizowa-
nych przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 
ma wpływ na jakość kompleksowej opieki zdrowotnej spra-
wowanej nad uczniami oraz powoduje zmniejszenie zaintere-
sowanie pielęgniarek tą formą wykonywania zawodu



17

w
yb

o
ry

 2
01

5

WYBOrY 2015



18
w

yb
o

ry
 2

01
5

W miesiącach maj-czerwiec 2015 na terenie działania Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, w usta-
lonych rejonach wyborczych (zamieszczone na stronie in-
ternetowej www.oipip.walbrzych.pl w zakładce „Rejony 
wyborcze”) odbędą się wybory na Delegatów VII kadencji 
na Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych, na lata 2015–
2019.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 10 marca 2015 r. 
podjęła Uchwałę Nr 39/VI/2015 w sprawie zarządzenia wybo-
rów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na 

WYBOrY DELEgATÓW 
OKręgOWEJ IZBY 
pIELęgNIArEK I pOłOżNYCH 
W WAłBrZYCHU 
NA OKręgOWE ZJAZDY 
VII KADENCJI
Informator wyborczy

Okręgowe Zjazdy VII kadencji i powołania Okręgowej Komi-
sji Wyborczej. Załącznikiem do cytowanej uchwały był Regu-
lamin Okręgowej Komisji Wyborczej. Aby uniknąć wszelkich 
błędów w czasie trwania wyborów, na posiedzeniu ORPiP 
21.04.2015 r. podjęta została Uchwała Nr 65/VI/2015 w spra-
wie zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 39/VI/2015 ORPiP 
w Wałbrzychu z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położo-
nych w Wałbrzychu na Okręgowe Zjazdy VII kadencji i powoła-
nia Okręgowej Komisji Wyborczej.

Uchwała Nr 65/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
z dnia 21 kwietnia 2015 roku

w sprawie: 
zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 39/Vi/2015 or-

PiP w wałbrzychu z dnia 10 marca 2015r w sprawie zarzą-
dzenia wyborów delegatów okręgowej izby Pielęgniarek 
i Położonych w wałbrzychu na okręgowe zjazdy Vii kadencji 
i powołania okręgowej Komisji wyborczej. 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o sa-
morządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U Nr 174 poz.1038), 
w związku z § 8 Uchwały Nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu 
wyborów do organów izb oraz trybu odwołania ich członków, 
uchwala się co następuje:

§ 1
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu do-

konuje zmiany w załączniku nr 1 „Regulamin Okręgowej Komi-
sji Wyborczej” do uchwały nr 39/VI/2015 ORPiP w Wałbrzychu  
z dnia 10 marca 2015r w sprawie zarządzenia wyborów Dele-
gatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych w Wałbrzy-

chu na Okręgowe Zjazdy VII kadencji i powołania Okręgowej 
Komisji Wyborczej polegającej na zmianie zapisów w §17, 
pkt 1 Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej, który otrzy-
muje brzmienie „Wyboru dokonuje się poprzez wskazanie 
na karcie do głosowania kandydata, na którego głosujący 
oddaje swój głos. Wskazanie następuje poprzez pozosta-
wienie bez skreślenia nazwiska i imienia kandydata, na 
którego głosujący oddaje swój głos. Nazwiska kandydatów 
umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabe- 
tycznej”.

§ 2
Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej stanowi załącz-

nik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Sekretarz ORPiP Przewodnicząca ORPiP 
Małgorzata Hrycak Maria Pałeczka
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§1
1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej 

zwołuje Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych.

2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. I w głosowaniu 
jawnym dokonuje się wyboru Przewodniczącej Okręgowej Ko-
misji Wyborczej, Wiceprzewodniczącej i Sekretarza.

Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzeń przesyła się 
na 7 dni przed dniem spotkania. Powiadomienie o spotkaniu 
może również być przekazywane – telefonicznie, faksem lub 
drogą elektroniczną.

§2
1. Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Prze-

wodnicząca, a w razie jej nieobecności funkcję tę pełni Wice-
przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej.

2. Decyzje o zwoływaniu kolejnych posiedzeń Okręgowej 
Komisji Wyborczej podejmuje jej Przewodnicząca, a w razie 
jej nieobecności wyznaczona Wiceprzewodnicząca Okręgowej 
Komisji Wyborczej.

3. Obsługę biurową Okręgowej Komisji Wyborczej zapew-
niają pracownicy biura OIPiP w  Wałbrzychu.

§3
1. Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są 

na posiedzeniach, zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy członków Komisji.

2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który 
zawiera stwierdzenie przebiegu obrad, stosunek głosów przy 
podejmowanych decyzjach. Do protokołu dołącza się listę 
obecności.

§4
1. Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestrów 

prowadzonych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu przygotowuje rejestry osób posiadających bier-
ne prawo wyborcze (rejestry wyborcze) oddzielnie dla każde-
go rejonu wyborczego, z podaniem imienia i nazwiska, nume-
ru prawa wykonywania zawodu, a także informacji czy wobec 
danej osoby zachodzą okoliczności wyłączające czynne prawo 
wyborcze.

2. Członek OIPiP w Wałbrzychu niewykonujący zawodu, 
w tym emeryt lub rencista może uczestniczyć w wyborach we 
wskazanym przez siebie rejonie wyborczym.

§5
1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje projekt po-

działu obszaru OIPiP na rejony wyborcze, który przedstawia 
do zatwierdzenia Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu.

2. Rejony wyborcze obejmują podmioty lecznicze i inne 
formy organizacyjno-prawne, w których pielęgniarki i położne 
wykonują zawód lub osoby wpisane do rejestru, a nie wykonu-
jące aktualnie zawodu.

§6
1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje rejestr wy-

borców odrębnie dla każdego rejonu wyborczego.
2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane: imię i na-

zwisko, zawód, numer prawa wykonywania zawodu.
3. Rejestr wyborców, o którym mowa w ust. 1 jest dostępny 

do publicznej wiadomości w Biurze OIPiP w Wałbrzychu przy 
ul. B. Chrobrego 1/10 na 14 dni przed terminem zebrania wy-
borczego.

4. Osoby, które z powodu przeniesienia się na teren innej Izby 
dokonują skreślenia z listy członków OIPiP, a nie brały udziału 
w wyborach, dostają zaświadczenie podpisane przez przewodni-
czącego ORPiP w Wałbrzychu poświadczające ten fakt.

5. Do rejestru wyborców mogą być dopisane pielęgniarki 
i położne wpisane na listę członków OIPiP, o ile przedstawią 
zaświadczenie o którym mowa w ust. 4.3. wydane przez Izbę 
do której poprzednio dana osoba przynależała.

§7
1. Reklamacje związane z rejestrem wyborców składane są 

na piśmie w terminie najpóźniej do 14 dni przed terminem wy-
borów. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla 
pocztowego.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 rozpatrywane są 
przez Okręgową Komisję Wyborczą w terminie 7 dni od daty 
wpłynięcia wniosku, a o podjętych decyzjach niezwłocznie 
informuje się Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Wał-
brzychu.

3. Decyzja Okręgowej Komisji Wyborczej jest decyzją osta-
teczną.

4. O podjętych decyzjach w sprawie złożonych reklamacji 
powiadamia się na piśmie osoby wnoszące reklamację, nie-
zwłocznie po zakończeniu prac Okręgowej Komisji Wyborczej.

5. Okręgowa Komisja Wyborcza nie rozpatruje reklamacji 
nie podpisanych lub opatrzonych nieczytelnym podpisem.

§8
1. Zawiadomienia o zebraniach wyborczych dokonuje się 

poprzez wywieszenie w sposób umożliwiający zapoznanie się 
z powiadomieniem wszystkich osób wpisanych do rejestru 
wyborców co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym termi-
nem wyborów, na stronie internetowej OIPIP w Wałbrzychu, 
w siedzibie rejonu wyborczego.

§9
1. W zawiadomieniu o zebraniu wyborczym powinno być 

wskazane: dzień i godzina rozpoczęcia oraz miejsce obrad 
a także planowany porządek dzienny.

2. Wzór powiadomienia opracowany przez Komisje Wybor-
czą zatwierdzony zostanie przez ORPiP.

§ 10
Zebranie wyborcze obejmuje organizację zebrania wybor-

czego w jednym dniu w danym rejonie wyborczym, w trakcie 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/VI/2015 z dnia 21.04.2015 r. – Regulamin  
Okręgowej Komisji Wyborczej
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którego wybiera się komisję mandatowo-skrutacyjną, zgłasza 
się kandydatów i w głosowaniu tajnym wyłania się delegatów.

§ 11
1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego otwiera przed-

stawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej. 
2. Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera prze-

wodniczącego zebrania, sekretarza oraz co najmniej 2 człon-
ków komisji mandatowo – skrutacyjnej spośród pozostałych 
uczestników zebrania wyborczego. Brak lub niemożność do-
konania wyboru osób na wskazane wyżej funkcje na zebraniu 
wyborczym oraz minimalnej liczby członków komisji manda-
towo – skrutacyjnej uniemożliwia przeprowadzenie wyborów.

3. Członkowie komisji mandatowo - skrutacyjnej nie mogą 
kandydować w wyborach przeprowadzanych przez zebranie 
wyborcze rejonu wyborczego.

4. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej po wybo-
rze przewodniczącego zebrania pełni funkcję doradcy.

5. Przed wydaniem kart do głosowania, wyborcy potwier-
dzają swój udział w głosowaniu podpisem w rejestrze wybor-
ców rejonu wyborczego.

6. Z zebrania sporządza się protokół, który po zakończe-
niu głosowania i ustaleniu wyniku wyborów przekazuje się do 
Okręgowej Komisji Wyborczej wraz z protokołem komisji man-
datowo – skrutacyjnej.

§12
1. Głosowanie przeprowadza i nadzoruje komisja manda-

towo – skrutacyjna. Do zadań komisji mandatowo-skrutacyj-
nej należy:

– przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na 
okręgowy zjazd;

– sporządzanie list kandydatów;
– przygotowanie kart do głosowania ze wskazaniem 

kandydatów w kolejności alfabetycznej;
– czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regu-

laminu wyborów;
– ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu odda-

nych głosów i sporządzenie listy wybranych  delega-
tów na okręgowy zjazd; 

– ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym.
2. Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

– alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów;
– liczbę uprawnionych do głosowania;
– liczbę oddanych głosów;
– liczbę oddanych głosów ważnych;
– liczbę oddanych głosów nieważnych;
– liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandyda-

tów;
– listę wybranych delegatów;
– podpisy członków komisji.

3. Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących.
4. Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów w da-

nym rejonie wyborczym niż liczba ustalona w  sposób okre-
ślony w § 3 ust.1 i 2 uchwały nr 39 /VI/2015 Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 10 marca 2015r. 
w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów OIPIP na Okręgo-

we Zjazdy VII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wybor-
czej, nie ma wpływu na ważność wyborów.

§13
1. Zgłoszenia kandydatów na delegatów przyjmuje się 

na ustny bądź pisemny wniosek wyłącznie od uprawnionego 
członka samorządu uczestniczącego w zebraniu wyborczym.

2. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłasza-
jącego, imię i nazwisko oraz zawód kandydata, miejsce pracy 
kandydata.

3. Zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na kan-
dydowanie, a w przypadku niemożności uczestniczenia w ze-
braniu wyborczym oprócz pisemnej zgody na kandydowanie 
powinien również pisemnie przedstawić krótki przebieg pracy 
zawodowej i społecznej oraz program, wizję swojej pracy w sa-
morządzie. Uczestnicy zebrania wyborczego mogą zadawać 
pytania zgłaszanym kandydatom, obecnym na zebraniu.

4. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
5. Listę kandydatów zamyka się, jeżeli po trzykrotnym za-

pytaniu przez przewodniczącego zebrania brak jest kolejnych 
zgłoszeń.

§14
1. Stosuje się te same zasady do wszystkich zgłaszanych 

kandydatur we wszystkich rejonach wyborczych.

§15
1. Karta do głosowania obejmuje następujące dane:

– pieczęć OIPIP w Wałbrzychu,
– oznaczenie rejonu wyborczego,
c) alfabetyczną listę kandydatów z zaznaczeniem zawo-

du,
d) wskazanie jaka jest dopuszczalna liczba wskazań,
– pouczenie o sposobie głosowania.

2. Wzór karty do głosowania opracowany przez Komisje 
Wyborczą zatwierdzony zostanie przez ORPiP

§ 16 
1. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przygotowuje odpo-

wiednią ilość kart do głosowania, równą liczbie osób zareje-
strowanych w rejestrze wyborców rejonu wyborczego.

2. Każda osoba znajdująca się w rejestrze wyborców rejo-
nu wyborczego po okazaniu np. dowodu tożsamości, prawa 
wykonywania zawodu, innego dokumentu ze zdjęciem i po 
podpisaniu listy obecności otrzymuje kartę do głosowania.

§17
1. Wyboru dokonuje się poprzez wskazanie na karcie do 

głosowania kandydata, na którego głosujący oddaje swój głos. 
Wskazanie następuje poprzez pozostawienie bez skreślenia 
nazwiska i  imienia kandydata, na którego głosujący oddaje 
swój głos. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do 
głosowania w kolejności alfabetycznej.

2. Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo oznako-
wanych kart do głosowania.

3. Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań jest 
większa od określonej w karcie do głosowania, jak również 
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gdy karta do głosowania została przedarta albo dokonano na 
niej jakichkolwiek dopisków lub skreśleń sprzecznych ze spo-
sobem głosowania określonym w  ust.1

4. Brak wskazań oznacza oddanie głosu ważnego.
5. Głosować można tylko osobiście.
6. W przypadku błędnego wypełnienia nie wydaje się dru-

giej karty do głosowania, a oddany głos zalicza się do głosów 
nieważnych.

§18
1. Okręgowa Komisja Wyborcza zapewnia warunki umożli-

wiające zachowanie tajności głosowania zabezpieczając urnę 
i zapewniając odpowiednie warunki podczas wypełniania kart 
do głosowania.

§ 19
1. Określa się następujące zasady pracy Komisji Mandato-

wo-Skrutacyjnej przy obliczaniu wyników głosowania:
2. Pracą Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej kieruje jej prze-

wodniczący, wyłoniony spośród wybranych członków Komisji, 
przestrzegając zasad określonych przepisach niniejszego Re-
gulaminu.

3. Karty niewydane do głosowania w związku z nieobec-
nością osób, przelicza się i sprawdza, czy ich ilość odpowiada 
liczbie osób, które nie wzięły udziału w głosowaniu. W przy-
padku braku kart do głosowania należy powtórzyć cały cykl 
głosowania.

4. Przed przystąpieniem do liczenia głosów oddanych na 
poszczególnych kandydatów należy w pierwszej kolejności: 
policzyć ilość oddanych głosów, policzyć i zabezpieczyć głosy 
nieważne, o których mowa w  § 17

5. Prace związane z realizacją pkt. 3 wykonywane są przez 
Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w pełnym składzie.

6. Liczenie ilości głosów na poszczególnych kandydatów 
może odbywać się poprzez rozdzielenie zadań, ale wyniki po-
winny być wyrywkowo weryfikowane przez przewodniczące-
go.

7. Karty do głosowania wraz z dołączoną dokumentacją 
z liczenia głosów, którą podpisują osoby biorące udział w li-
czeniu, zabezpiecza się np. w zaklejonej kopercie. Na miejscu 
zaklejonym podpis składa przewodniczący Komisji Mandato-
wo-Skrutacyjnej.

§ 20
1. Z prac Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej sporządza się 

protokół według wzoru opracowanego przez Komisje Wybor-
czą zatwierdzonego przez ORPiP.

2. Przewodniczący Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej nie-
zwłocznie po zakończeniu pracy Komisji odczytuje protokół.

3. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stano-
wią załącznik do protokołu z zebrania wyborczego.

§ 21
1. Dokumentację zebrania wyborczego stanowią:

– powiadomienie o zebraniu wyborczym,
– protokół z przebiegu zebrania wyborczego,
– listy obecności,

– listy zgłoszonych kandydatów na delegatów,
– protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,
– zabezpieczone karty do głosowania.

2. Dokumentacja z zebrania wyborczego o której mowa 
w ust.1 dostarczana jest bez zbędnej zwłoki Okręgowej Komi-
sji Wyborczej, która sprawdza poprawność przeprowadzenia 
wyborów. Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie otrzy-
manych protokołów stwierdza ważność wyborów i sporządza 
listy delegatów na Okręgowy Zjazd, którą przekazuje Okręgo-
wej Radzie Pielęgniarek i Położnych w  Wałbrzychu.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień Okręgowa Komisja 
Wyborcza unieważnia wybory w rejonie wyborczym i zwołuje 
ponownie zebranie wyborcze.

4. Dokumentacja z zebrania wyborczego o której mowa 
w ust.1 udostępniana jest do wglądu członkom zebrania wy-
borczego z danego rejonu wyborczego w biurze OIPiP w Wał-
brzychu w terminie 2 tygodni od daty ich otrzymania.

5. Członkowie zebrania wyborczego mają prawo wniesie-
nia skargi na przebieg wyborów do Okręgowej Komisji Wybor-
czej w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia.

6. Skargi, o których mowa w ust. 5 rozpatrywane są na po-
siedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej.

7. Od decyzji Okręgowej Komisji Wyborczej służy odwołanie 
do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

W przypadku uznania skargi za zasadną i stwierdzenia 
uchybień Okręgowa Komisja Wyborcza unieważnia wybory 
w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze. 

§ 22
1. Dokumentację z wyborów, o której mowa w § 21 należy 

zabezpieczyć przed utratą wskutek wystąpienia zdarzeń loso-
wych.

2. Dokumentacja przechowywana jest w biurze Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu przez okres jednej 
kadencji - do czasu zakończenia następnych wyborów, a po 
tym okresie podlega brakowaniu i zniszczeniu.

Sekretarz ORPIP 
Małgorzata Hrycak

Przewodnicząca ORPIP
Maria Pałeczka

17 marca 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgo-
wej Komisji Wyborczej. Zgodnie z zatwierdzonym Regulami-
nem Okręgowej Komisji Wyborczej dokonano w głosowaniu 
jawnym wyboru:

Przewodniczącej OKW – Maria Pałeczka
Wiceprzewodnicząca OKW – Monika Stanicka
Sekretarz – Małgorzata hrycak

opracowane zostały wzory dokumentów:
– Regulamin zebrania wyborczego
– Protokół z zebrania rejonu wyborczego zwołanego przez 

Okręgową Komisje Wyborczą w celu przeprowadzenia wybo-
rów Delegatów VII kadencji na OZPiP w Wałbrzychu.

– Karta do głosowania
– Zawiadomienie o zebraniu wyborczym członków OIPiP 



22
w

yb
o

ry
 2

01
5

w Wałbrzychu celem wyboru Delegatów na Okręgowe Zjazdy 
Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

– Wymienione wzory dokumentów zatwierdzone zostały 
na posiedzeniu ORPiP –21.04.2015 r.

W sprawie: zatwierdzenia wykazu „Rejonów Wyborczych 
na wybory Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położo-
nych w Wałbrzychu na Okręgowe Zjazdy VII kadencji na lata 
2015-2019”, „Rejestru osób uprawnionych do głosowania”,  
„Karty do głosowania”, „Zawiadomienia o zebraniu wybor-
czym członków OIPiP w Wałbrzychu”, „Regulamin zebrania 
wyborczego pielęgniarek i położnych w rejonach wybor-
czych”.

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o sa-
morządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U Nr 174 poz.1038), 
w związku z § 8 Uchwały Nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu 
wyborów do organów izb oraz trybu odwołania ich członków, 
uchwala się co następuje: 

§ 1
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

zatwierdza:

1. Wykaz „Rejonów Wyborczych na wybory Delegatów 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych w Wałbrzychu na 

Okręgowe Zjazdy VII kadencji na lata 2015-2019” – stanowi Za-
łącznik Nr 1 do uchwały 

2. „Rejestru osób uprawnionych do głosowania” – stanowi 
Załącznik Nr 2 do uchwały

3. „Karty do Głosowania” – stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały
4. „Zawiadomienia o zebraniu wyborczym członków OIPiP 

w Wałbrzychu” – stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały
5. Regulamin zebrania wyborczego pielęgniarek i po-

łożnych w rejonach wyborczych – stanowi Załącznik Nr 5 do 
uchwały

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ORPiP
Małgorzata Hrycak

Przewodnicząca ORPiP
Maria Pałeczka 

Poniżej zamieszczony jest Regulamin zebrania wyborcze-
go, pozostałe załączniki wymienione w uchwale 66/VI/2015 
w § 1 pkt 2-4 zamieszczone są na stronie internetowej. 

Uchwała nr 66 /vi/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 66/VI/2015 z 21.04.2015 r. Regulamin zebrania wy-
borczego pielęgniarek i położnych w rejonach wyborczych 

1. W zebraniu wyborczym biorą udział pielęgniarki i położ-
ne wpisane na listę uprawnionych do głosowania w rejonie 
wyborczym.

2. Uczestnicy zebrania potwierdzają swoją obecność pod-
pisem na liście obecności.

3. Porządek obrad zebrania rejonu wyborczego powinien 
obejmować w szczególności:

a) Otwarcie zebrania,
b) Wybór przewodniczącego, sekretarza
c) Przyjęcie porządku zebrania
d) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.

4. Członek Okręgowej Komisji Wyborczej otwiera zebranie 
i prowadzi je do czasu wyboru przewodniczącego zebrania.

5. Wyboru przewodniczącego, sekretarza oraz komisji 
mandatowo-skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów.

6. Przewodniczący zebrania:
a) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu zebrania 

oraz porządku na sali obrad
b) zarządza głosowania w sprawach, które wymagają 

rozstrzygnięcia w tym trybie.

7. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru przewodniczącego 
uczestnicy zebrania:

a) przyjmują porządek zebrania
b) dokonują wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej, 

która:
– sprawdza listę obecności i stwierdza, czy zebranie 

jest uprawnione do dokonywania wyborów
– informuje o zasadach zgłaszania kandydatów, 

przyjmuje zgłoszenia kandydatów i sporządza ich 
listę w alfabetycznej kolejności nazwisk

– zbiera pisemne oświadczenia od kandydatów na 
delegatów o regularnym opłacaniu składki człon-
kowskiej na OIPiP w Wałbrzychu 

– informuje o zasadach i sposobie głosowania, przy-
gotowuje karty do głosowania, zbiera głosy do 
sprawdzonych i zamkniętych urn wyborczych, 
przelicza głosy i ustala wyniki wyborów

– zapewnia warunki umożliwiające zachowanie taj-
ności głosowania zabezpieczając urnę i zapewnia-
jąc odpowiednie warunki podczas wypełniania 
kart do głosowania.
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W protokole komisja mandatowo-skrutacyjna określa 
w szczególności:

– ogólną liczbę członków rejonu wyborczego
– liczbę mandatów
– liczbę kart do głosowania wydanych obecnym na ze-

braniu
– ogólną liczbę oddanych głosów
– liczbę głosów ważnych i nieważnych.

8. Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą 
kandydować w wyborach.

9. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego.
10. Komisja sporządza protokół z czynności które wykona-

ła, który podpisują wszyscy członkowie komisji
11. Przewodniczący zebrania udziela głosu, poza porząd-

kiem obrad, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub 
sprostowania.

12. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
a) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie zebrania
b) zamknięcie dyskusji
c) zmianę porządku obrad
d) przeprowadzenie głosowania
e) przeliczenie głosów
f) zamknięcie listy kandydatów

13. Uczestnicy zebrania rozstrzygają o wniosku formalnym 

po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego prze-
ciwnika wniosku poprzez głosowanie jawne.

14. Po wezwaniu do głosowania można zabrać głos tylko 
dla zgłoszenia wniosku formalnego dotyczącego sposobu lub 
porządku głosowania.

15. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad 
przewodniczący zebrania ogłasza jego zamknięcie.

16. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który sta-
nowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.

17. Protokół z zebrania obejmuje zapis przebiegu obrad, 
a także w załącznikach: protokół komisji mandatowo-skru-
tacyjnej, wykaz wybranych delegatów wraz z wypełnionymi 
kartami delegatów, pisemne oświadczenia kandydatów o re-
gularnym opłacaniu składki członkowskiej na OIPiP w Wał-
brzychu oraz inne dokumenty dotyczące zebrania.

Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz 
zebrania.

18. Przewodniczący zebrania przekazuje protokół członko-
wi Okręgowej Komisji Wyborczej, który bierze udział w zebra-
niu i czuwa nad jego przebiegiem.

19. Członek Okręgowej Komisji Wyborczej osobiście odpo-
wiedzialny jest za dostarczenie podpisanego protokołu wraz 
z załącznikami do biura OIPiP w Wałbrzychu w ciągu 7 dni od  
daty zebrania wyborczego.

Wykaz rejonów wyborczych
rejon wyborczy nr i

l.P. nazwa PodMiotU adreS
1 Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Okrzei 49, Bystrzyca Kłodzka
2 Praktyka Lekarza Rodzinnego Niebudek Edyta ul. Sienkiewicza 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
3 N ZOZ San-Med. ul. Polna 22, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
4 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego k. Juźwa ul. Polna, 57-522 Domaszków
5 N ZOZ Ewa Mazurek ul. 1 Maja 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
6 NZOZ Urszula Kubasik ul. Osiedle Szkolne 10, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
7 Dyrektor DPS w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

rejon wyborczy nr ii
l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 Uzdrowisko „Lądek - Długopole” S.A. ul. Wolności 4, 57-540 Lądek Zdrój
2 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy Pl. Mariański 7/8, 57-540 Lądek-Zdrój
3 NZOZ im. M. Oriańskiej ul. Fabryczna 2d, 57-540 Lądek-Zdrój
4 NZOZ Alba-Med. ul. Kłodzka 33, 57-540 Lądek-Zdrój
5 NZOZ Vita ul. Kościuszki 15, 57-540 Lądek-Zdrój

rejon wyborczy nr iii

l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 ZOZ w Kłodzku ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
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Pogotowie Ratunkowe w Nowej Rudzie ul. Szpitalna 2, 57-400 Nowa Ruda
ZOZ Kłodzko Oddział w Nowej Rudzie ul. Szpitalna 2, 57-400 Nowa Ruda

2 SALUS Centrum Medyczne  NZOZ SP. z o.o. ul. Kusocińskiego 3a, 57-300 Kłodzko
3 Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci w Piszkowicach ul. Piszkowice 53, 57-300 Kłodzko
4 NZOZ Intermed ul. Łużycka 9, 57-300 Kłodzko
5 Poradnia Lekarska Familia ul. Gustawa Morcinka 3, 57-300 Kłodzko
6 NZOZ Euromed ul. Okrzei 1 , 57-300 Kłodzko
7 NZOZ filia Lewin Kłodzki ul. Graniczna 7 , 57-343 Lewin Kłodzki
8 Praktyka Lekarza Rodzinnego Elżbieta Wenta-Starostka ul. Kłodzka 65, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie
9 Dom Pomocy Społecznej ścinawka Dolna 21b, 57-410 ścinawka średnia

10 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. Krosnowice Kłodzkie 179, 57-362 Krosnowice Kłodzkie
11 NZOZ Medicus ul. Słoneczna 8, 57-420 Radków
12 Przychodnia Lekarska Eskulap ul. Wojska Polskiego 18B, 57-300 Kłodzko
13 Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. F. Szarego 4, 57-300 Kłodzko
14 AMB Izba Chorych Zakład Karny ul. B. Getta 16, 57-300 Kłodzko

rejon wyborczy nr iV
l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 Spec. Centrum Medyczne ul. Jana Pawła II 2 , 57-320 Polanica-Zdrój
2 ZUK Polanica-Zdrój oddział Duszniki Zdrój ul. Zielona 23, 57-340 Duszniki-Zdrój
3 NZOZ „Salus” ul. Dworcowa 9, 57-340 Duszniki-Zdrój
4 Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe ul. F. Chopina, 57-340 Duszniki-Zdrój
5 NZOZ Gongało-Łebiedź Spółka partnerska ul. Krakowska 10, 57-340 Duszniki-Zdrój
6 Zarząd ZUK ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój
7 NZOZ „Medykus” ul. Sprzymierzonych 11, 57-340 Duszniki-Zdrój
8 NZOZ „Secura” Aleja Róż 11, 57-320 Polanica-Zdrój
9 NZOZ „Eskulap” ul. Warszawska 20, 57-320 Polanica-Zdrój

10 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Krzysztof Piórkowski al. Wojska Polskiego 1 57-320 Polanica-Zdrój

rejon wyborczy nr V
l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol”  MSW ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój
2 Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny ul. Zdrojowa 34, 57-350 Kudowa-Zdrój
3 Szpital Rehabilitacyjno-hematologiczny „Orlik” ul. Bukowina 1, 57-350 Kudowa-Zdrój
4 ZUK Polanica-Zdrój ul. Zielona 23, 57-350 Kudowa-Zdrój
5 NZOZ „Eskulap” ul. Słoneczna 13, 57-350 Kudowa-Zdrój
6 NZOZ „Kongres Centrum” ul. Kościuszki 180 , 57-350 Kudowa-Zdrój

7 Arta s. c. NZOZ  Praktyka lekarza Rodzinnego.  
Poradnie Specjalistyczne-Gabinet Lekarza Rodzinnego ul. Norwida 1, 57-350 Kudowa-Zdrój

8 NZOZ Caritas Kudowa-Zdrój - Przychodnia medycyny 
rodzinnej ul. Marchlewskiego 4, 57-350 Kudowa-Zdrój

9 NZOZ „Neptun” Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej ul. Główna 35 A, 57-350 Kudowa-Zdrój
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rejon wyborczy nr Vi
l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 NZOZ „Evita” ul. Piastów 11, 57-400 Nowa Ruda 
2 Pogotowie Ratunkowe w Nowej Rudzie ul. Szpitalna 2, 57-400 Nowa Ruda
3 NZOZ „Zdrowie” ul. Wojska Polskiego 7, 57-402 Nowa Ruda
4 NZOZ „Szkol-Piel-Med” ul. Os. Wojska Polskiego 23, 57-400 Nowa Ruda
5 NZOZ „hosta” ul. Kolejowa 13, 57-400 Nowa Ruda
6 NZOZ „Euromed” Centrum Medyczne ul. Rynek 17,57-400 Nowa Ruda
7 NZOZ „Animed” Czesław Biały ul. Piastów 6, 57-400 Nowa Ruda
8 Centrum Medyczne Salus filia III Bożków 53, 57-441 Bożków
9 Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna ul. Szpitalna 2, 57-441 Radków

10 Dom Pomocy Społecznej ul. Wiejska 9, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie
11 DPS Nowa Ruda ul. Parkowa 20, 57-402 Nowa Ruda
12 DPS Jugów - zatrudnia NZOZ Live-Med. ul. Główna 118, 57-430 Jugów
13 NZOZ Life-Med. Radziejewski Łukasz ul. Kościuszki 9a, 57-300 Kłodzko

14 NZOZ Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej 
i Bezpieczeństwa Pracy „PRO-MED” ul. Główna 31 57-450 Ludwikowice Kłodzkie

rejon wyborczy nr Vii
l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 DPS Ząbkowice śląskie ul. Szpitalna 3, 57-200 Ząbkowice śląskie
2 NZOZ „EMC” Szpital św. Antoniego ul. B. Chrobrego 5, 57-200 Ząbkowice śląskie

3 Centrum Medyczne „Medicover” Przychodnia 
przyzakładowa ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice śląskie

4 Przychodnia Ogólnolekarska ul. 20-lecia 9, 57-200 Ząbkowice śląskie
5 NZOZ „Zastrzyk” ul. Ziębicka 6 , 57-200 Ząbkowice śląskie
6 NZOZ „Zdrowie” ul. Wrocławska 23A/23, 57-200 Ząbkowice śląskie
7 NZOZ „Dobromed” ul. Wrocławska 32, 57-200 Ząbkowice śląskie
8 Parafialny Zespół „Caritas” ul. Chrobrego 7, 57-200 Ząbkowice śląskie
9 SP ZOZ Pomoc Doraźna ul. Sienkiewicza 15A, 57-200 Ząbkowice śląskie

10 NZOL „Salutaris” ul. Spacerowa 5, 57-250 Złoty Stok
11 NZOZ „Ars Medica” ul. Buchów 173, 57-200 Ząbkowice śląskie
12 NZOZ OMEGA ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok
13 Przychodnia Przyszpitalna ul. B. Chrobrego 5, 57-200 Ząbkowice śląskie
14 SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Szkolna 4, 57-211 Ciepłowody

15 NZOZ Grażyna Iwan-Dyś, Jacek Zwierzchowski Spółka 
Cywilna ul. Grunwaldzka 11, 57-256 Bardo

16 Przychodnia Rodzinna filia NZOZ Medicus ul. Nauczycielska 2, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
17 DPS Opolnica Opolnica 58, 57-256 Bardo

rejon wyborczy nr Viii
l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 DPS Ziębice ul. Kościelna 10, 57-220 Ziębice
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2 Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ul. Wąska 17, 57-220 Ziębice
3 NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych ul. Wąska 15, 57-220 Ziębice
4 Polskie Centrum Zdrowia ul. Kolejowa 29, 57-220 Ziębice
5 NZOZ „Ewa-Med” ul. Wąska 15, 57-220 Ziębice

6 NZOZ „Vita-Med” Ośrodek Chirurgii Małoinwazyjnej i 
Endoskopowej ul. Wąska 15/17, 57-220 Ziębice

7 Dom Opieki św. Jadwigi śląskiej Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej ul. Pl. Cystersów 4d, 57-210 henryków

8 NZOZ AGM-MED. ul. henryka Brodatego 55, 57-210 henryków

rejon wyborczy nr iX
l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej ul. Morawka 1, 57-550 Stronie śląskie
2 NZOZ „Medicus” ul. Nadbrzeżna 14, 57-550 Stronie śląskie
3 NZOZ im. Marianny Orańskiej ul. hutnicza 12, 57-550 Stronie śląskie
4 Indywidualna Praktyka Położnej B. Podłowska ul. hutnicza 12, 57-550 Stronie śląskie

rejon wyborczy nr X
l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie ul. Cicha 1, 58-200 Dzierżoniów
2 NZOZ „Pro Familia” ul. Poprzeczna 16, 58-200 Dzierżoniów
3 NZOZ „Pod Wierzbami” Sudeckie Centrum Zdrowia ul. Wierzbowa 1, 58-200 Dzierżoniów
4 NZOZ „Salmed” ul. świdnicka 37 a, 58-200 Dzierżoniów
5 ZOL Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ul. Słowiańska 3, 58-200 Dzierżoniów
6 NZOZ „Medyk” ul. Os. Tęczowe 5g, 58-200 Dzierżoniów
7 Przychodnia Lekarsko-Rehabilitacyjna „AMICUS” ul. Staszica 27, 58-200 Dzierżoniów
8 NZOZ Dzierżoniowskie Centrum Medyczne ul. Piastowska 3, 58-200 Dzierżoniów
9 NZOZ „Piastowska” ul. Piastowska 1a, 58-200 Dzierżoniów

10 NZOZ Stacja Opieki  Caritas Diecezji świdnickiej ul. Garncarska 16, 58-200 Dzierżoniów
11 NZOZ „Wer-Med” ul. Parkowa 9, 58-200 Dzierżoniów
12 NZOZ „CD-MED” ul. Sikorskiego 11, 58-200 Dzierżoniów
13 NZOZ „PRO-Vita” ul. M. Kopernika 11, 58-200 Dzierżoniów
14 NZOZ „Na Skałkach” ul. Os. Różane 11, 58-200 Dzierżoniów
15 DPS Niemcza ul. świerczewskiego 14/16, 58-230 Niemcza
16 Przychodnia Miejska ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce
17 Przychodnia nr 2 ul. Sportowa 2, 58-250 Pieszyce
18 Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc ul. Rościszów 11, 58-250 Pieszyce
19 NZOZ Łagiewniki ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki
20 Sudeckie Centrum Onkologii ul. Plac Zamkowy 10, 58-250 Pieszyce
21 DPS w Bielawie ul. Żeromskiego 2, 58-260 Bielawa
22 NZOZ „Medszkol” ul. Wolności 114, 58-260 Bielawa
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23 NZOZ PLR Wiesław Iwanowski ul. Żeromskiego 61, 58-260 Bielawa
24 Pr. Lekarza Rodzinnego Kinesis – J. Pędziwiatr ul. Paderewskiego 2, 58-260 Bielawa
25 NZOZ Przychodnia Miejska ul. Wolności 148, 58-260 Bielawa
26 NZOZ „Terapia” ul. Wolności 61/1, 58-260 Bielawa
27 Spec. Poradnia Lekarska „Salubris” ul. J. Paderewskiego 5, 58-260 Bielawa
28 NZOZ „Medicus” ul. Wolności 97, 58-260 Bielawa
29 NZOZ”Lancet” ul. Sienkiewicza 4, 58-260 Bielawa
30 NZOZ Przychodnia Rodzinna ul. Żeromskiego 45, 58-260 Bielawa
31 NZOZ „Euro-Medica” ul. Wolności 97, 58-260 Bielawa
32 NZOZ „Familia ” ul. Piastowska 2, 58-240 Piława Górna
33 Punkt Lekarski POZ  ul. Paderewskiego 5, 58-260 Bielawa  
34 NZOZ „MEDICUS”   ul. Leśna  5, 58-262 Ostroszowice 

rejon wyborczy nr Xi
l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ ul. Leśna  27-29, 58-100 świdnica
2 NZOZ „MEDYK” ul. Gdyńska 25a, 58-100 świdnica

3 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego  Władysław 
Kruszniewicz ul. Łokietka 13, 58-100 świdnica

4 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Bożena śnieżek ul. Łokietka 13, 58-100 świdnica
5 NZOZ „Medi-Lab” Wróbel i Wspólnicy ul. Wałbrzyska 8, 58-100 świdnica
6 NZOZ „Mieszko ” ul. Mieszka I 10, 58-100 świdnica
7 NZOZ „BhMED” ul. Strzelińska 35, 58-100 świdnica
8 Powiatowe Pogotowie Ratunkowe ul. Leśna 31, 58-100 świdnica
9 Przychodnia Rodzinna Beata Trzcińska ul. M. Kopernika 34a, 58-100 świdnica

10 Centrum Medyczne „Wiamed” ul. Łukasińskiego 15 / 1, 58-100 świdnica
11 NZOZ „Kolmed” ul. Kolejowa 8, 58-100 świdnica
12 NZOZ „ARS-MEDICA” ul. M. Konopnickiej 4, 58-100 świdnica
13 NZOZ „AR-VITA” ul. Kliczkowska 37, 58-100 świdnica
14 Żłobek Miejski Nr 1 ul. Kozara Słobódzkiego 26, 58-105 świdnica 
15 NZOZ „MARCONI” ul. Rzeźnicza 2, 58-100 świdnica 
16 NZOZ „CARITAS” Stacja Opieki ul. Przyjaźni 2, 58-100 świdnica 
17 Areszt śledczy Ambulatorium z Izbą Chorych ul. Trybunalska 16, 58-106 świdnica 
18 NZOZ Wiejski Ośrodek Zdrowia Lutomia Dolna 28, 58-113 Lutomia 
19 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. Staffa 1, 58-124 Marcinowice 
20 NZOZ „MEDIMEX” Bystrzyca Górna 74, 58-114 Lubachów  
21 Przychodnia Rodzinna ul. L. Zamenhoffa 46, 58-100 świdnica 
22 NZOZ „MEDICUS” ul. Armii Krajowej 56, 58-130 Żarów 
23 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Wałbrzyska 15, 58-100 świdnica  
24 NZOZ „Eskulap” w świdnicy ul. Zamenhofa 47, 58-105 świdnica
25 NZOZ „Pemed” ul. Krasińskiego 12, 58-130 Żarów 
26 NZOZ  SERAFIN-MED. ul. hutnicza 1, 58-130 Żarów 
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27 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów 
28 NZOZ Raj-Med. ul. Westerplatte 53, 58-100 świdnica

rejon wyborczy nr Xii
l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 Szpital „Mikulicz”  ul. M. Skłodowskiej-Curie  3-7, 58-160 świebodzice   
2 Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty śliwa ul. Wałbrzyska 33, 58-160 świebodzice 
3 NZOZ „NEX-MEDICAL” ul. Kolejowa 19, 58-160 świebodzice  
4 Pogotowie Ratunkowe Podstacja ul. Wiejska 22, 58-160 świebodzice   
5 Miejski Ośrodek Zdrowia ul. Aleje Lipowe 15, 58-160 świebodzice   
6 ZOZ „CARITAS” Diecezji świdnickiej ul. Kolejowa 19, 58-160 świebodzice   
7 Samorządowa Przychodnia Zdrowia ul. Westerplatte 16, 58-140 Jaworzyna śląska   
8 NZOZ „SANUS” ul. Jana Pawła II 3, 58-140 Jaworzyna śląska   
9 Poradnia Medycyny Pracy NZOZ „GRAVIT” ul. Pl. Kościuszki 8, 58-150 Strzegom    

10 Pogotowie Ratunkowe ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom    
11 Strzegomskie Centrum Medyczne ul. Witosa 7, 58-150 Strzegom
12 NZOZ  Praktyka Lekarza Rodzinnego J. Walski ul. Kościuszki 4, 58-170 Dobromierz 
13 NZOZ  „Caritas” ul. Cmentarna 8, 58-170 Dobromierz  
14 Dom Pomocy Społecznej Jaskulin 13, 58-170 Dobromierz 
15 NZOZ „SALMED” ul. Królowej Elżbiety 84, 58-160 świebodzice
16 NZOZ „Zdrowie” ul. Kościelna 2, 58-150 Strzegom
17 DPS Dla dzieci ul. Mickiewicza 8, 58-160 świebodzice

rejon wyborczy nr Xiii
l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego  ul. Sokołowskiego 4, 58-309  Wałbrzych 
2 NZOZ Poradnia Opieki hospicyjno-Paliatywnej ul. Krasińskiego 8, 58-309  Wałbrzych 

rejon wyborczy nr XiV
l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy ul. Paderewskiego 10, 58-301  Wałbrzych 
2 Przychodnia NZOZ „Na Browarnej” ul. Browarna 3, 58-300  Wałbrzych 
3 NZOZ „śródmieście-Biały Kamień” ul. Wysockiego 24-24a, 58-304  Wałbrzych 
4 NZOZ Przychodnia Stary Zdrój ul. Armii Krajowej 22-23, 58-302  Wałbrzych
5 Centrum Medyczne „Nowe Miasto” ul. 11-go Listopada 116, 58-301  Wałbrzych 
6 NZOZ „STOMAX” ul. Szmidta 15, 58-300  Wałbrzych 
7 Praktyka Lekarza Rodzinnego Wacław Zimowski ul. Katowicka 1, 58-303  Wałbrzych 
8 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego B. hausman ul. Bystrzycka 2a, 58-308  Wałbrzych
9 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego J. Strzelec ul. Bystrzycka 2a, 58-308  Wałbrzych

10 NZOZ Przychodnia „Piaskowa Góra” ul. Główna 4, 58-309  Wałbrzych
11 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Chrobrego 36, 58-309  Wałbrzych 
12 Dom Małego Dziecka ul. Asnyka 13, 58-301  Wałbrzych 
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13 Przychodnia Zdrowia Publicznego i Terapii Uzależnień 
„Anima” ul. W. Broniewskiego 83, 58-309  Wałbrzych 

14 DPS Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Zachodnia 17, 58-305  Wałbrzych
15 NZOZ „MEDSZKOL” ul. Ludowa 22, 58-304  Wałbrzych 
16 Areszt śledczy ul. Słowackiego 10a, 58-300  Wałbrzych 
17 Pogotowie Ratunkowe ul. Chrobrego 39, 58-300  Wałbrzych 
18 Przychodnia Podgórze ul. Niepodległości 58, 58-303  Wałbrzych
19 Żłobek Nr 5 ul. Nałkowskiej  4a, 58-309  Wałbrzych 
20 Żłobek Nr 1 ul. I. Paderewskiego 2, 58-301  Wałbrzych 
21 NZOZ „Zdrowy Sobięcin” ul. Kosteckiego 2, 58-305  Wałbrzych 
22 Przychodnia Zakładowa MSWiA Opieki Zdrowotnej ul. Graniczna 2, 58-310 Wałbrzych 
23 Ośrodek Diagnostyczno –Leczniczy ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych 
24 Powiatowa Stacja, Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych 
25 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Chrobrego 31, 58-300  Wałbrzych 
26 NZOZ Przychodnia Amicus ul. Szmidta 13, 58-300  Wałbrzych 
27 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój  
28 Specjalistyczna Przychodnia Regina Walenty śliwa ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych  

rejon wyborczy nr XV
l.P. nazwa PodMiotU adreS

1 Sanatoria Dolnośląskie ul. Parkowa 3, 58-350 Sokołowsko
2 Jeziorny Peter Andreas  Inter-Med ul. Główna 29, 58-350 Sokołowsko
3 NZOZ “TELLMED” ul. Mickiewicza 1, 58-350 Mieroszów 

4 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Piotr Polański ul. Nad Potokiem 4, 58-350 Mieroszów 

5 Zakład Lecznictwa Odwykowego dla osób uzależnionych od 
alkoholu ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór

6 NZOZ horabik-Lorencik ul. Skalników 5a, 58-379 Czarny Bór  
7 Praktyka Lekarza Rodzinnego Barbara Bąk ul. Kamiennogórska 22, 58-379 Czarny Bór 
8 NZOZ „UNIMED” ul. Grunwaldzka 24, 58-340 Głuszyca  
9 Pawluk-Gawin-Iwaszko-Rachwał ul. Reymonta 2, 58-372 Boguszów-Gorce  

10 NZOZ „ZDROWIE” ul. Wałbrzyska 19, 58-370 Boguszów-Gorce  
11 Praktyka Lekarza Rodzinnego Urszula Puskarz ul. Główna 163, 58-321 Stare Bogaczowice 
12 Am-Med.” SP. z o.o. ul. Traugutta 6B, 58-371 Boguszów Gorce

Wykaz wszystkich rejonów wyborczych zamieszczony jest 
również na stronie internetowej www.oipip.walbrzych.pl w za-
kładce rejony wyborcze

Proszę sprawdzać na bieżąco zamieszczane informacje.

Panie pielęgniarki i położne:
– emerytki
– rencistki
– niepracujące i przebywające na urlopach wychowaw-

czych, świadczeniach rehabilitacyjnych wykonujące zawód 
w ramach indywidualnych praktyk proszę o dokonanie wpisu 

na listę wyborców ze wskazaniem rejonu wyborczego zgła-
szając się do biura OIPiP w Wałbrzychu ul. Chrobrego 1/10 
lub e-mail oipipsekretariat@webmedia.com.pl, można też 
dzwonić pod nr tel. 74 842 33 25- pracownik ds. rejestru iza-
bela arendarczyk

Informacje o terminie i miejscu zebrania wyborczego dla 
każdego rejonu wyborczego zostaną przesłane do poszcze-
gólnych zakładów pracy, co najmniej na 14 dni przed pla-
nowanym terminem wyborów. Zawiadomienie o zebraniu 
wyborczym powinno zostać umieszczone w miejscu dostęp-
nym dla pielęgniarek i położnych. Odpowiadamy na wszel-
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kie wątpliwości. Zależy mi bardzo, aby każda pielęgniar-
ka/pielęgniarz i położna mogła wziąć udział w wyborach. 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, na 
posiedzeniu 21 kwietnia 2015 r. zatwierdziła przygotowany 
rejestr wyborców, który obejmuje pielęgniarki/pielęgniarzy 
i położne wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych prowa-
dzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Wał-
brzychu na dzień 01 marca 2015 r.

01 lipca 2015 r. nastąpi zakończenie prac Komisji Wybor-
czej. Zostaną sporządzone listy Delegatów na VII Sprawozdaw-

czo-Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, 
na którym dokonamy wyboru:

– Przewodniczącej/ego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Wałbrzychu

– Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzy-
chu

– Okręgowej Komisji Rewizyjnej
– Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-

wej
– Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Delega-

tów na VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.
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22 kwietnia 2015 r. o godz. godz. 11:00 przed Urzędem Wo-
jewódzkim we Wrocławiu odbyła się pikieta.

Zgodnie z ustaleniami Zarządu Krajowego Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych akcja 
protestu odbyła się w centralnych punktach miast szesnastu 

DOLNOśLąSKIE 
pOrOZUmIENIE NA rZECZ 
pIELęgNIArEK I pOłOżNYCH

województw. Akcja będzie stanowiła istotne wsparcie dla pod-
jętych przez Ministerstwo Zdrowia rozmów w celu spełnienia 
naszych postulatów. 

Więcej informacji a stronie internetowej w zakładce DOL-
NOśLąSKIE POROZUMIENIE

Konieczne jest przerwanie fikcyjnego udawania, że:
• Państwo pokrywa w sposób należyty świadczenie 

usług medycznych, gdy w rzeczywistości limituje świad-
czeniodawcom ilość kontraktowanych procedur, a pacjent 
w praktyce musi zmierzyć się z problemem nieraz wielo-
miesięcznego oczekiwania w kolejce na realizację świad-
czeń,

• Państwo nakazuje wykonywać świadczeniodawcom na 

swój koszt procedury medyczne ratujące życie i zdrowie (także 
poza zawartym kontraktem), a potem wymusza na świadcze-
niodawcach zgodę na zrzeczenie się znacznej części wykona-
nych świadczeń w ramach ugody,

• Państwo nie widzi konieczności zapewnienia przez jed-
nostki ochrony zdrowia gwarantowanej liczby pielęgniarek 
i położnych. Brak takiego ujęcia tej grupy zawodowej w sys-
temie kontraktowania świadczeń medycznych powoduje, że 
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5 462

11 163 10 134

Wiek pielęgniarek posiadających prawo wykonywania zawodu*
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35 347
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* według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2014: liczba osób faktycznie wykonujących zawód pielęgniarki 
wynosi 200 587, natomiast wykonujących zawód położnej – 22 833

liczba pielęgniarek przypadających na 1 tyś. mieszkańców
2006 2007 2008 2009 2010 2011 oStatni roK

wSKaźniK PielęgniareK zatrUdnionych Przy bezPośredniej oPiece nad PacjenteM

Czechy 8,1 8,0 7,9 8,1 8,1 .. 8,1

Dania 14,5 14,3 14,7 15,4 .. .. 15,4

Niemcy 10,4 10,5 10,7 11,0 11,3 .. 11,3

Islandia 13,7 14,0 14,8 15,3 14,5 .. 14,5

Norwegia 13,9 13,9 14,0 14,2 14,4 .. 14,4

Polska 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,2

Słowenia 7,6 7,8 7,9 8,0 8,2 .. 8,2

Szwecja 10,9 11,0 11,0 11,0 .. .. 11,0

Szwajcaria 14,5 14,7 14,9 15,2 16,0 .. 16,0

średnia 11,57

Źródło: OECD health Data 2012

pierwszą! najłatwiejszą oszczędnością jest ograniczanie liczby 
zatrudnianych pielęgniarek i położnych.

w ocenie ozzPiP sytuacja jest dramatyczna:
NIKT NIE ChCE SŁUChAĆ ZGŁASZANYCh PROBLEMÓW!
NIKT NIE ChCE PODJąĆ KONSTRUKTYWNEGO DIALOGU!
RZąD l MINISTER ZDROWIA U DAJą, ŻE PROBLEM NIE ISTNIEJE!
PRACODAWCY POZORUJą BEZRADNOśĆ POWOŁUJąC SIę 

NA BRAK
WYSTARCZAJąCYCh śRODKÓW l ZASOBÓW FINANSOWYCh!

ŻąDAMY:
• Określenia niezbędnej liczby pielęgniarek i położnych na po-

szczególnych oddziałach przy kontraktowaniu świadczeń zdro-
wotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia celem zapewnienia 
bezpieczeństwa pielęgniarkom i położnym oraz pacjentom

• Wzrostu wynagrodzenia pielęgniarki i położnej jako nie-
zbędnego czynnika powstrzymująego emigrację, odejście od 
wykonywania zawodu i zachętę dla młodych osób do podjęcia 
studiów pielęgniarskich i położniczych

• Zmniejszenia obciążenia pielęgniarki i położnej pracą ad-
ministracyjną i inną, która nie jest przypisana do jej zawodu na 
rzecz bezpośredniej pracy przy pacjencie

• Zabezpieczenia czasu pracy pielęgniarki i położnej w jed-
nostkach ochrony zdrowia poprzez umowy o pracę będą-
ce gwarancją ciągłości opieki nad pacjentem.
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czasami można wyleczyć.
często złagodzić dolegliwości,

pielęgnować trzeba zawsze.

Edward L. Trudeau




