
 
 
 

30 marca 2016 roku w Boguszowie Gorcach  
odbył się XXXII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd 

Pielęgniarek i Położnych. 
 
Art. 27 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 11 lipca 2011 r.  
             Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd.  
Art. 28. ust. 1  
W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swoim zasięgiem część 
obszaru działania izby.  
Art. 29 ust. 1  
Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę. 
Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności : 

1) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet 
2) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, 

okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sadu i okręgowego rzecznika 
3) ustala liczbę członków oraz szczegółową organizacje, zasady i tryb działania organów izby 

 

 
 
 
Podjętych zostało 12 uchwał, 3 Stanowiska, 1 Apel oraz 2 Wnioski.  
Przeprowadzone zostały wybory  uzupełniające  na Zastępców Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej z powodu złożonej rezygnacji 2 osób, oraz zwiększony został  
o 2 członków skład członków  Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu na czas trwania 
VII kadencji.   
Skład organów zamieszczony jest na stronie internetowej.  
Firma Pofam-Poznań – sponsor XXXII OZPiP, zaprezentowała produkty i preparaty wspomagające  
w pielęgnacji pacjenta, zapoznała z zasadami zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne.  
Pani Małgorzata Kowalik przeprowadziła wykład nt. „Problem trudno gojących się ran i powikłań 
pacjentów stomijnych” 
 

 



 
Poniżej, kolejno zamieszczone są w pełnym brzmieniu sprawozdania z działalności organów, Stanowiska, 
Apel. 

 
 
 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji 
za okres od 17 grudnia 2015 roku- do 29 lutego 2016 r. 

 
 
 
Szanowne Koleżanki, Koledzy  
                                                          - Szanowni Delegaci. 
 
XXXI  Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy  Zjazd  Pielęgniarek i Położnych  odbył się  20.XI.2015 r.       
Dokonano wyborów przewodniczącej i członków Okręgowej Rady, Komisji Rewizyjnej, Okręgowego 
Sądu, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz delegatów na Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych.  
Przypomnę, zgodnie z Regulaminem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w skład okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych wchodzą: przewodniczący i członkowie okręgowej rady wybrani przez okręgowy 
zjazd.  Okręgowa rada działa od pierwszego dnia posiedzenia nowo wybranej okręgowej rady.  Pierwsze 
posiedzenie okręgowej rady zwołuje jej przewodniczący w ciągu 30 dni od daty zakończenia zjazdu.  
Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji odbyło się  
w regulaminowym czasie - 17 grudnia 2015 r., na którym w głosowaniu tajnym wybrano sekretarza, 
skarbnika i wiceprzewodniczącą ORPiP.  Również w głosowaniu tajnym wybrano członków prezydium 
okręgowej rady w składzie: 
Wiceprzewodnicząca –  Małgorzata Janiak 
- Sekretarz-     Małgorzata Hrycak 
- Skarbnik-      Barbara Konefał 
- członkowie- Krystyna Nitkiewicz, Anna Sorota i Aleksandra Walczyk  
Od XXXI  Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego  Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych  minęły trzy  
miesiące. Krótki okres  sprawozdawczy, ale  bardzo pracowity.  
W dniach 18-20 stycznia 2016 r. odbył się VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Delegaci wybrali 
nowe władze. Zaszczytną i bardzo odpowiedzialną funkcję Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położonych VII kadencji pełnić będzie Pani Zofia Małas -  mgr  zdrowia publicznego oraz specjalistka  
w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego. Przez dwie kadencje była 
Przewodniczącą Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
„W pierwszej kolejności musimy się zająć uregulowaniem obsad pielęgniarskich w szpitalach oraz 
wynagrodzeń pielęgniarek” - to jedne z pierwszych słów wypowiedziane w wywiadzie.  
Wiemy - problemów jest bardzo dużo.             
Dramatyczna sytuacja dotyczy liczby pielęgniarek i położnych zarejestrowanych i uprawnionych do 
wykonywania zawodów na terenie działania naszej izby.   
Ogółem zarejestrowanych jest  5478 osób, w tym:  
– 4896 pielęgniarki – 107 pielęgniarzy – 475 położne  
W przedziale wiekowym zarejestrowanych jest  
- do 30 roku życia  – 72 pielęgniarki  i 13 położnych   
   powyżej 66 lat –  325 pielęgniarek i 34 położne 
Zatrudnionych: – do 30 roku – 20 pielęgniarek i  – 9 położnych 
    powyżej 66 lat – 253 pielęgniarek  i 25 położnych 
Uruchomienie nowego kierunku studiów pierwszego stopnia – kierunek  pielęgniarstwo  
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  jest zatem odpowiedzią 
na bieżące potrzeby lokalnego rynku pracy i ogromną nadzieją . Uczelnia rozpoczęła już prace 
remontowo-budowlane zmierzające do stworzenia nowoczesnych, specjalistycznych pracowni, które 
służyć będą realizacji zajęć  związanych  z praktycznym przygotowaniem zawodowym. Kształcenie 
praktyczne  realizowane będzie w  Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno -Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu 
oraz Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym „Latawiec” SP ZOZ w Świdnicy. W grudniu 2015 r. PWSZ AS 
w Wałbrzychu złożyła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o nadanie uprawnień do 
prowadzenia studiów pierwszego stopnia.   



Bardzo wspieramy podejmowane działania, na tym etapie przekazujemy informacje – na stronie 
internetowej, w Biuletynie Informacyjnym, na licznych spotkaniach.  
Z tego miejsca zwracam się również do Was, w swoich środowiskach przekazujcie informacje młodym 
osobom, które będą podejmowały decyzje o wyborze zawodu. 
Uczelnia blisko miejsca zamieszkania, praktyki zawodowe w pięknych oddziałach szpitalnych, 
wyposażonych w profesjonalny, wysokospecjalistyczny sprzęt niech zachęcą młodzież do  podjęcia  
ważnych decyzji  życiowych, a potem do pozostania  w kraju. 
16 grudnia 2015r.- kończąc I etap kampanii społecznej „Ostatni dyżur” Delegacja Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych razem z przewodniczącymi Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów złożyły 45 symbolicznych kartonów symbolizujących ponad 532 tys. 
recept.  Nasza izba przekazała 6941 recept.  
Statystyki  nie pozostawiają złudzeń. Nasi decydenci muszą dokonać  zmian systemowych aby poprawić  
warunki  pracy i płacy polskich pielęgniarek i położnych. Brak efektywnej polityki rządu doprowadzi do 
tego, że polskie społeczeństwo pozbawione zostanie podstawowej opieki.   
W wyniku naszych wspólnych działań- Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowych Izb  
Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, 
23 września 2015r. w Warszawie podpisane zostało Porozumienie pomiędzy OPZZPiP, NRPiP  
a Prezesem NFZ i Ministrem Zdrowia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych.  
Nie wszystkie jednak pielęgniarki  zostały uwzględnione. Dostrzegamy szereg nieprawidłowości. Zasadne 
jest oburzenie w środowisku pielęgniarek z DPS,  żłobków, z POZ pracujących w gabinetach zabiegowych 
i punktach szczepień, które zostały pominięte, oraz niezadowolenie tych które dodatkowe środki 
otrzymały, ale nie do podstawy wynagrodzenia lecz obok. Nie poprzestajemy w swoich  
działaniach.  
Normy zatrudnienia – mówimy nie wyliczeniom na podstawie kategoryzacji w zależności od stanu 
zdrowia pacjenta.  Bezpieczeństwo pacjentowi i pielęgniarce zapewni obsada dyżurowa na podstawie 
wyliczeń wg wskaźnika. Zastosowanie ich w oddziałach neonatologicznych, anestezjologicznych  
i pediatrycznych sprawdza się.   
Powyżej 20 – 30 i więcej pacjentów na jedną pielęgniarkę w oddziale zabiegowym czy zachowawczym- 
jakże często to norma. Praca poza naszymi kompetencjami – za brakujący personel pomocniczy, to 
kolejny, wciąż nierozwiązany problem. Z pełną odpowiedzialnością za słowa stwierdzam, że wyłącznie 
naszej grupie zawodowej powierza się takie obowiązki.   
Samorząd zna  i podejmuje działania zmierzające do rozwiązywania problemów. Obecny Minister  
Zdrowia Konstanty Radziwiłł  na jednym ze spotkań podkreślił, że pielęgniarki i  położne stanowią filar 
polskiej służby zdrowia. Wierzymy, że to realna nadzieja na zmiany.  
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia ORPiP i cztery posiedzenia Prezydium 
 Podjętych zostało ogółem 104 uchwały - na posiedzeniu rady  65 uchwał, na posiedzeniu prezydium – 
39 uchwał  w tym  w sprawie :  
- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki - 4  uchwały 
- wpisu do rejestru okręgowej izby pielęgniarek i położnych – 5 uchwał -    4 pielęgniarki, 1 położna 
- skreślenia z rejestru okręgowej izby pielęgniarek i położnych- 5 uchwał - z powodu wyjazdu poza  
   RP- 4 pielęgniarki , przeniesienia na teren innej  izby- 1 pielęgniarka 
- wykreślenia z rejestru okręgowej izby pielęgniarek i położnych - 1 uchwała – ( z powodu zgonu) 
- wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe –  8 uchwał 
- skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat- 3 uchwały 
Wydanych zostało  8  zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych dla  pielęgniarek, które zamierzają 
podjąć pracę w krajach Unii Europejskiej. 
Opracowane zostały nowe regulaminy  
- Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Wałbrzychu. Po raz kolejny zwiększona została kwota refundacji za szkolenia 
specjalizacyjne i  studia magisterskie na wydziale pielęgniarstwa – o 300 zł. Obecnie za szkolenie 
specjalizacyjne refundacja w dwóch transzach wynosi  3000 zł., za studia magisterskie, również   
w dwóch transzach  3600 zł.    
Dla szkoleń specjalizacyjnych , dla których warunkiem rozpoczęcia ich,  jest ukończenie kursu 
specjalistycznego lub kwalifikacyjnego, koszt refundacji wynosi – 1500,00 zł.  + refundacja kosztów  
kursu warunkującego rozpoczęcie specjalizacji. W tym przypadku nie obowiązuje  zapis   
„pielęgniarki i położne mają prawo do refundacji części kosztów kształcenia jeden raz w roku”. 
Każdego roku  przeprowadzamy szczegółowe analizy, przeliczenia  aby wprowadzać kolejne, jeszcze  
korzystniejsze zmiany, zachowując  jednocześnie płynność  finansową.  
 



 
Udział w konferencjach, seminariach, sympozjach  naukowych, kongresach, zjazdach  naukowych, 
szkoleniach  organizowanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Okręgowe Rady Pielęgniarek 
i Położnych, towarzystwa naukowe - refundacja wynosi 100 % poniesionych kosztów udziału  
i zakwaterowania.  
Refundację  kosztów  za różne formy  kształcenia  i doskonalenia zawodowego  pielęgniarek  

i położnych w tak krótkim czasie przyznano na  łączną  kwotę  44.152 zł.  
Ogółem z refundacji w okresie  sprawozdawczym  skorzystało  78 osób 
w tym : 
-  szkolenie specjalizacyjne - dla  16 osób 
-  kurs specjalistyczny-           dla  34 osób 
- studia magisterskie              dla    1 osoby  
- kursy kwalifikacyjne-           dla    2 osób. 
- kursy dokształcające –        dla     8 osób  
- konferencje, sympozja-      dla   17 osób  
 
W Regulaminie udzielania zapomóg bezzwrotnych z przyczyn losowych również zaszły  zmiany,  
z korzyścią dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach.  Z ogromnym  niepokojem  przyjmujemy  
coraz więcej wniosków z przyczyn zdrowotnych. Głównie z powodu  chorób nowotworowych  
 i innych wymagających wielomiesięcznego leczenia.  W takich przypadkach przyznajemy pomoc 
finansową w wysokości  1000 zł. odstępując od obowiązku dokumentowania poniesionych kosztów.  
Od grudnia 2015 r. do lutego 2016 przyzna kwota pomocy finansowej- 4000 zł. 
Regulaminy w pełnym brzmieniu znajdują się na naszej stronie internetowej.        
Mając na uwadze coraz większą świadomość pacjentów i ich rodzin,  wzrost  ilości postępowań  
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zatrudnionych jest  dwóch prawników, którzy zapewniają  
obsługę  prawną  biura , każdy  z osobna – obsługuje również  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  
i  Okręgowy  Sąd  Pielęgniarek i Położnych. Strony postępowania mają prawo do obrony, w przypadku  
odwołania.  Nie będzie dochodziło do konfliktów interesu w celu zachowania bezstronności.  
Każda pielęgniarka i położna ma prawo korzystać  z nieodpłatnych porad prawnych zatrudnionych  
w  izbie  prawników- szczegółowe  informacje na stronie internetowej. 
Komisje i Zespoły problemowe  powołane na mocy uchwały będą realizować swoje zadania   
i określone cele zgodnie z opracowanym planem pracy. Zaplanowane środki finansowe w planie budżetu 
na rok 2016 pozwolą samodzielnie, zgodnie z zapotrzebowaniem organizować  szkolenia. 
Dobrze wyposażona sala konferencyjna w siedzibie izby jest i będzie w pełni wykorzystana do celów 
szkoleniowych.  
Po raz kolejny proszę o współpracę. Proszę wskazywać tematy, obszary, które należy uwzględniać  
w organizowanych szkoleniach. Proszę włączać się w prace samorządu- narzekanie i krytyka dla zasady 
nie wniesie nic dobrego. Koleżanko i Kolego – dostrzegasz potrzebę zmian- zaproponuj ją.  Należy 
pamiętać, że wiele zależy od nas samych.    
Przez  poprzednie  cztery lata dzięki dobrej współpracy , wzajemnemu zaufaniu  i zrozumieniu 
członków rady, organów , komisji i zespołów poczyniliśmy wiele zmian. Nie oznacza to jednak, że na 
tym poprzestaniemy.  Dzisiaj czuję się w obowiązku poinformować, że aktualnie wdrażany jest  
elektroniczny program  finansowo-księgowy.  Bardzo  żmudna i wymagająca czasu praca, która 
zdecydowanie usprawni i ułatwi bieżącą pracę w działu księgowości . Umożliwia rejestrowanie 
wszystkich rodzajów dokumentów księgowych i pracowniczych.  
Kolejna już archiwizacja  dokumentów wytworzonych w 2015r. i brakowanie zgodnie z Instrukcją 
Kancelaryjną. Zmiany są konieczne i nieuniknione.  
Z tego miejsca pragnę podziękować za trud i zaangażowanie- pracownikom biura, organom, Komisjom  
i Zespołom oraz  prawnikom.  
Szanowni Delegaci  bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania z  działalności  Okręgowej  Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Wałbrzychu za  okres od 17 grudnia 2015 r. – 29 lutego 2016 r.  
 
 
 
                                                                                                
                                                                                                           Przewodnicząca   
                                                                                    Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych   
                                                                                                         (-) Maria  Pałeczka   



 
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za okres 

grudzień 2015 r. - luty 2016 r. 

 

Okręgowy Rzecznik Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.  
o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych w składzie:  
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:  - Iwona Michańcio 
 
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: 

- Kowalik Małgorzata 

- Nowaczyńska Luiza 

- Szosler Anita 

- Szymańska Anetta 

- Wachowiak-Bobkiewicz Anna 

 

 Członkowie Okręgowego Rzecznika spotkali się dwukrotnie.  

Pierwsze spotkanie odbyło się 12 grudnia 2015 r., w trakcie którego przejęto 4 sprawy, które wymagają 

kontynuacji, dokonano podziału zadań, ustalono harmonogram dyżurów Rzecznika i jego Zastępców na 

rok 2016. 

Drugie spotkanie odbyło się 9 lutego 2016 r. w trakcie którego omówiono bieżące prace ustalono zakres 

szkoleń dotyczących odpowiedzialności zawodowej. 

 Rzecznik oraz jego zastępcy uczestniczą w posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

W dniu 10 marca 2016 r. Okręgowy Rzecznik zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych o wybory uzupełniające z powodu rezygnacji dwóch zastępców, Pani Anetty 

Szymańskiej i Luizy Nowaczyńskiej. 

Rezygnacja zastępców w dużym stopniu zdezorganizowała pracę Okręgowego Rzecznika. 

 

 Szanowni Delegaci bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.       

Okręgowy Rzecznik  

Odpowiedzialności Zawodowej 

Iwona Michańcio 

 

 
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  
                   w Wałbrzychu za okres grudzień 2015 r. - luty 2016 r. 
 
 
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.  
o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych w składzie:  
 
Elżbieta Pieprz-Pankiewicz   - Przewodnicząca Sądu  
Dorota Sikora     -          Z-ca Przewodniczącej Sądu  
Anna Rawa     - Z-ca Przewodniczącej Sądu  
Iza Iwańczuk     -          Członek Sądu  
Małgorzata Jęczmienna   -  Członek Sądu  
Katarzyna Leksowska-Osińska - Członek Sądu  
 
Członkowie Okręgowego Sądu spotkali się dwukrotnie: 



Pierwsze spotkanie odbyło się 09.12.2015 r. i dotyczyło powołania Zastępców Przewodniczącej Sądu i 
szkolenia z Prawnikiem  
Drugie spotkanie odbyło się 01.03.2016 r. w celu ponownego szkolenia z prawnikiem obsługującym 
OSPiP – radcą prawnym, Panem Michałem Krajcarzem. 
Ponadto Przewodnicząca Sądu Uczestniczyła w posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych i w posiedzeniach Prezydium ORPiP.            
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych zawnioskował o wybory uzupełniające – zwiększenie członków 
Sądu o dwie osoby w celu skompletowania dwóch pełnych składów sędziowskich po 4 członków Sądu.  
Szanowni Delegaci bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych  w Wałbrzychu.       
 

Przewodnicząca OSPiP 
Elżbieta Pieprz-Pankiewicz 

 

 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

od listopada 2015 roku do lutego 2016 roku 
 

 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 Regulamin Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej, Planu Pracy.  

 Zgodnie z Regulaminem Okręgowej Komisji Rewizyjnej paragraf 3 ust. 1 i 2 odbyło się pierwsze 

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, na którym dokonano wyboru wiceprzewodniczącej, oraz 

sekretarza.  

I. Skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej:  

1. Przewodnicząca- Monika Stanicka 
2. Wiceprzewodnicząca- Alicja Ciszyńska 
3. Sekretarz- Ewa Kowalska 
4. Członkowie- Dorota Midor 

                       Hanna Mikus    

II. Ilość posiedzeń i kontroli: 

1. Posiedzeń- 2 
2. Kontroli- 1                                   

III. Zakres przedmiotowy kontroli: 

1. Działalność finansowa i gospodarcza: 

- kontrola dokumentów finansowo- księgowych i kasowych izby: obieg, księgowanie,  
  kontrola prawidłowego ich zatwierdzania, 
- kontrola działalności kasy, dokumentów kasowych, przestrzeganie instrukcji kasowej  
i pogotowia kasowego, 
- kontrola dokumentacji związanej z refundacją kosztów kształcenia, oraz udzielania 
zapomóg, 
- prawidłowość prowadzenia druków ścisłego zarachowania,  
- ocena wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych, 
- rozliczenie delegacji służbowych, 
- rozliczenie kosztów posiedzeń Rady i Prezydium Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 
- analiza realizacji podjętych uchwał ORPiP oraz Prezydium dotyczących działalności finansowej i 
gospodarczej 



- ocena stanu rachunku bankowego 
 
IV. Ustalenia kontrolne: 

- ewidencja finansowo-księgowa prowadzona jest na bieżąco, zgodnie z Ustawą  
o Rachunkowości, 
- ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzona prawidłowo 
- kasa prowadzona zgodnie z instrukcją kasową, pogotowie kasowe przestrzegane, stan czeków 
kasowych zgodny z protokołem, 
- faktury opisywane dokładnie i szczegółowo, 
- wydawanie gotówki zgodnie z przeznaczeniem. 
- realizacja podjętych uchwał gospodarczych i finansowych nie budzi zastrzeżeń. 
 
V. Zaleceń pokontrolnych i wniosków: brak 

W omawianym okresie Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczyła  

w Posiedzeniach Okręgowej Rady, oraz w Posiedzeniach Prezydium. 

Szanowni Delegaci bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

w Wałbrzychu.        

                                                                                     Przewodnicząca OKR 

                                                                                          Monika Stanicka 

         

 

 

                                           APEL  NR 1 

 
                                                              DELEGATÓW XXXII  
                         OOKREGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  
                                                           w Wałbrzychu  
                                                  z dnia 30 marca 2016 roku 

 
w sprawie : 

                          pominięcia części środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych  w regulacji   
                          podziału dodatkowych środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek  
                          i położnych realizujących świadczenia zdrowotne. 
 
 
skierowany do: 
                                  Ministra Zdrowia 
                                  Prezes Rady Ministrów  
                                  Naczelnej Izby  Pielęgniarek i Położnych 
                                  Klubów Parlamentarnych 

 

Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu , apelują o podjęcie działań 
legislacyjnych zmierzających do zrównania prawa do uzyskania środków  na podwyżki dla pielęgniarek i 
położnych, które realizują świadczenia zdrowotne  poza podmiotami leczniczymi określonymi w  § 2 ust. 
1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r w sprawie ogólnych warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 ze zm. Dz. U. poz. 1628). 
Obecny zapis w  rozporządzeniu prowadzi do podziałów w środowisku pielęgniarek  i położnych.  



Poza regulacją pozostała bardzo duża rzesza pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na zasadach 
określonych w art. 4 ust. 2 pkt.5, 6, 9, 10 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej 
(t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 1435 z późn. zm.), tj. pracujących m.in. w domach pomocy społecznej, żłobkach, 
klubach dziecięcych, stacjach sanitarno –epidemiologicznych czy medycynie pracy. 
Nastąpiła rażąca nierówność w traktowaniu osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej poza 
podmiotami leczniczymi. W wyłączeniu  tak licznej grupy osób wykonujących zawód pielęgniarki  
i położnej z regulacji, w oparciu o którą przyznane zostały podwyżki, nie ma  żadnego uzasadnienia, 
zarówno merytorycznego  czy prawnego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia zostały one bowiem 
pozbawione prawa do podziału środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane 
przez pielęgniarki i położne.  
Delegacji XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  nie wyrażają zgody na takie 
różnicowanie środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych. Apelują o uwzględnienie pielęgniarek i 
położnych wykonujących zawód poza systemem ochrony zdrowia, bądź finansowanych z innych źródeł 
niż Narodowy Fundusz Zdrowia w podwyżkach wynagrodzeń.  
 
 
 

 

                                                             STANOWISKO 
                      
                                                  DELEGATÓW XXXII  
                         OOKREGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  
                                                           w Wałbrzychu  
                                                  z dnia 30 marca 2016 roku 
 
w sprawie: 
                     medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne 
                     czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratowników medycznych,   
                     które wkraczają  w zakres uprawnień zawodowych pielęgniarek. 
                           
skierowane  do: 
                                  Ministra Zdrowia 
                                  Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
 

Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  wyrażają sprzeciw wobec  
zapisów wprowadzonych w art. 11 ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015r.  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w którym ustawodawca  uwzględnił wykonywanie zawodu 
ratownika medycznego, jako wykonywanie medycznych czynności ratunkowych poza systemem 
Państwowego Ratownictwa Medycznego. Proponowany zapis jest  wyrażeniem zgody na wykonywanie 
zawodu ratownika medycznego między innymi w oddziałach szpitalnych. Natomiast utrzymanie treści 
rozporządzenia (projekt z dnia 25 stycznia 2016r w sprawie medycznych czynności ratunkowych i 
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez 
ratownika medycznego) wydanego na podstawie znowelizowanej ustawy, umożliwi udzielanie 
świadczeń zdrowotnych będących w kompetencjach  pielęgniarek i położnych osobom, których  
przygotowanie zawodowe znacząco odbiega od przygotowania do zawodu pielęgniarki.  
Każdy z  zawodów medycznych został powołany do innych zadań. Kształcenie zawodowe ratownika 
medycznego  nie  przygotowuje do zadań  związanych z pielęgnacją, edukacją i rehabilitacją pacjentów.  
Zdaniem ustawodawcy: „ratownik medyczny wykonujący zakres świadczeń określony rozporządzeniem, 
będzie mógł wykonywać zawód nie tylko w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego, ale i poza nim, a w szczególności umożliwi mu wykonywanie zawodu  
w innych podmiotach leczniczych niż te, które posiadają zespół ratownictwa medycznego bądź szpitalny 
oddział ratunkowy. W konsekwencji ratownik medyczny winien stać się uzupełnieniem braku 
wystarczającej liczby pielęgniarek i położnych”.  
Wyrażamy swoje oburzenie takim potraktowaniem zawodów pielęgniarki i położnej.  



Kwalifikacje ratownika medycznego nie odpowiadają zakresowi udzielanych świadczeń w oddziałach 
szpitalnych zagwarantowanych pacjentowi  w ramach przedmiotowych rozporządzeń Ministra Zdrowia i 
zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.  Niedopuszczalne jest  w świetle regulacji 
ustawowej, powierzanie ratownikom medycznym czynności pielęgniarskich, albowiem nie są one objęte 
zakresem ich kompetencji zawodowej.  
Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu mając na względzie, że  
różnice  w kompetencjach obu grup zawodowych są  znaczące,  uważają że Minister Zdrowia powinien 
wydać rozporządzenie określające wykaz medycznych czynności ratunkowych odpowiadający zakresem 
zgodnym z programem, na podstawie którego kształcony jest ratownik medyczny.  
 
 
            

 

                                                            STANOWISKO 
                      
                                                  DELEGATÓW  XXXII  
                         OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  
                                                           w Wałbrzychu  
                                                  z dnia 30 marca 2016 roku 
 

w sprawie: 
                     odrzucenia  propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej  
                      przygotowanych w ramach prac Zespołu  do opracowania projektu założeń projektu 
                      ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej 
 
 
                           
skierowane  do: 
                                  Ministra Zdrowia 
                                  Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 

 
 

Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  wyrażają sprzeciw 
propozycjom zapisu do projektu ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej, które spowodują likwidację 
samodzielnie funkcjonujących podmiotów pielęgniarskich i położniczych.  
Propozycja tworzenia „ zespołów lekarsko-pielęgniarskich” z rolą lekarza jako koordynatora 
podstawowej opieki zdrowotnej, tworzenie wspólnych list pacjentów zmierza do ograniczenia 
samodzielności w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej. Pacjent powinien mieć zapewnione 
prawo osobistego wyboru, a nie ponoszenia konsekwencji decyzji wyborów podejmowanych przez 
innych, co zakładają projektowane zmiany ustawowe. Zagwarantowane prawo  pacjenta do wyboru 
pielęgniarki rodzinnej, położnej rodzinnej ograniczone zostanie tylko do wolnego wyboru lekarza 
rodzinnego, a będzie to konsekwencją przyjęcia zapisu o wspólnych listach pacjentów 
Kierunki zmian w podstawowej opiece zdrowotnej powinny uwzględniać interes pacjenta, mają służyć 
utrzymaniu i poprawie zdrowia społeczeństwa, a nie zawierać korzystne zapisy rozwiązań dla jednej 
grupy zawodowej. 
Od 1998 roku  pielęgniarki i położne rejestrowały indywidualne i grupowe praktyki zawodowe, bardzo 
dobrze funkcjonują podmioty lecznicze zakładane przez pielęgniarki i położne.  
Zawierane są umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych. 
Samodzielność zawodowa stworzyła podwaliny dla rozwoju opieki pielęgniarskiej w zakresie opieki 
rodzinnej - pielęgniarstwa rodzinnego, położnictwa rodzinnego, medycyny szkolnej, opieki domowej 
długoterminowej oraz  hospicyjno-paliatywnej domowej. 
Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r.  
o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz  U.z 2014r. poz. 1435, z późn. zm.) określa działania, które należy 
uznawać za wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej. Art.  4 i 5 cytowanej ustawy jasno określa 



zasady wykonywania tych zawodów.  Jest zapis o samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku określa świadczenia, które mogą być wykonywane przez 
pielęgniarkę albo położną samodzielnie.   
Pielęgniarstwo, położnictwo polskie ukierunkowane jest na pielęgniarstwo europejskie.  
Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu stoją na stanowisku, że należy  
w trybie pilnym  podjąć działania dla wypracowania odpowiedniego kierunku zmian ustawowych, 
mających na celu poprawę udzielania świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej  
z poszanowaniem praw pacjenta, dostępności do świadczeń,  ustawowych praw pielęgniarek  
i położnych, z zachowaniem odrębności funkcjonowania podmiotów pielęgniarek i położnych 
rodzinnych, pielęgniarek medycyny szkolnej, lekarza rodzinnego w POZ. 
Oburzenie środowiska budzi tryb prac Zespołu, w którym uczestnictwo największej  grupy zawodowej w 
opiece zdrowotnej – pielęgniarek i położnych jest zmarginalizowane. Nie zachowano parytetów  
w ustalaniu liczebności członków Zespołu, co w konsekwencji uniemożliwia wpływ naszego środowiska 
na treść przyjmowanych w głosowaniu zapisów. Wnioski pielęgniarek i położnych środowiska  
o poszerzenie Zespołu zostały odrzucone. Niedopuszczalnym jest, aby w sprawach dotyczących 
samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej decydowała inna grupa zawodowa. 
Stoimy na stanowisku, że należy zastosować takie rozwiązania, które będą gwarantowały samodzielność 
funkcjonowania podmiotów gospodarczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne finansowanych 
przez płatnika świadczeń zdrowotnych.  
 
 
 
 
 
 

 

                                          STANOWISKO 
                      
                                                  DELEGATÓW  XXXII  
                           OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  
                                                           w Wałbrzychu  
                                                  z dnia 30 marca 2016 roku 
 

w sprawie:   
                    sprzeciwu wobec proponowanej reorganizacji opieki nad kobietą w ciąży poprzez 

                   planowaną zmianę zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania  

                   i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które to 

                   zarządzenie wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą  

                  w ciąży (KC). 

 

 
skierowane  do: 
                                  Ministra Zdrowia 
                                  Wojewody  Dolnośląskiego  

                                  Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

                                  Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
 
 
 
 Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  wyrażają stanowczy 
sprzeciw wobec proponowanej reorganizacji opieki nad kobietą w ciąży poprzez planowaną zmianę 
zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 



świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które to zarządzenie wprowadza nowy zakres 
świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC). 
 
Proponowany w zarządzeniu system opieki znacząco ograniczy podstawowe prawo pacjentek – prawo 
wolności w zakresie wyboru podmiotu udzielającego świadczenia - w tym wypadku położnej POZ - 
narzucając im położną zatrudnioną w opiece skoordynowanej. Planowana zmiana odbierze kobietom 
realną możliwość dowolnego wyboru świadczeniodawcy, dającego poczucie bezpieczeństwa i dobrze 
sprawowanej opieki także w miejscu zamieszkania. W nowym systemie opieki wybór ten będzie 
wyłącznie iluzoryczny. Planowana zmiana powoduje więc odrzucenie funkcjonującej obecnie i korzystnej 
dla pacjentek zasady polegającej na tym, że wybrana przez pacjentkę położna POZ nie musi być związana 
formalnoprawnie z jakimkolwiek innym podmiotem medycznym ani praktyką lekarską, poza 
obowiązkiem współpracy z tymi podmiotami. Takie rozwiązanie daje gwarancję dobrej i 
zindywidualizowanej opieki nad kobietą w ciąży. Ponadto planowane zmiany doprowadzą do 
marginalizacji roli położnej POZ, która w obecnym systemie jest tym podmiotem, z którym w trakcie 
ciąży i połogu kobieta ma największy i najłatwiejszy kontakt, o wyborze której może dowolnie 
decydować.  
Istnieje poważne ryzyko, iż wskutek planowanych zmian może dojść do wyeliminowania z rynku dobrze 
funkcjonujących praktyk i zakładów położnych, które dzięki swojej dotychczasowej pracy  
i sprawowanej opiece zyskały zaufanie wielu pacjentek. Funkcjonujące aktualnie zróżnicowanie 
podmiotów, które udzielają świadczeń medycznych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży, wywołuje 
jedynie pozytywne skutki powodując nieustanne podnoszenie jakości tych usług w porównaniu do 
konkurencyjnych podmiotów.  
W tej sytuacji proponowana radykalna zmiana zasad sprawowania opieki zmierzająca do ograniczenia 
możliwości swobodnego wyboru podmiotu sprawującego opiekę nad kobietą w ciąży i noworodkiem, 
oceniana jest zdecydowanie negatywnie. Zmiany w zakresie opieki nad tą grupą świadczeniobiorców, 
mające na celu jej dalsze ulepszanie, winny być czynione poprzez usprawnianie istniejącego systemu 
opieki, nie zaś poprzez jego gruntowną reformę, której powodzenie jest wątpliwe. 
Planowane zmiany zmierzające do całkowitej reorganizacji opieki nad kobietą w ciąży (KC) spowodują 
dezorganizację dotychczasowych ustabilizowanych zasad opieki, a związane z tym zamieszanie może 
spowodować dezinformację i tym samym wpłynąć niekorzystnie na zdrowie matki i noworodka, które to 
wartości winny być nadrzędne.  
 
 

 


