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Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 24 luty 2017 roku w miejscowości Szamotuły odbyło 

się spotkanie założycielskie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych. W zebraniu 

wzięło udział 11 położnych rodzinnych z całej Polski. Uczestniczki podjęły uchwałę o powołaniu 

Stowarzyszenia, dokonały wyboru jego władz.  

Stowarzyszenie, jako organizacja o charakterze społecznym, pragnie w szczególności zwrócić 

uwagę na budowanie prestiżu zawodowego polskiej położnej rodzinnej, co ściśle powiązane jest z 

dbałością o dobro kobiety i jej rodziny na każdym etapie jej życia. Główne cele stowarzyszenia 

zobowiązujemy się realizować poprzez: 

• Ochronę zawodu położnej, w szczególności położnej rodzinnej. 

• Podejmowanie działań rzeczniczych, w tym reprezentowanie interesu położnych rodzinnych, 

świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej wobec Narodowego Funduszu Zdrowia lub 

innych instytucji kształtujących politykę zdrowotną w kraju oraz wspieranie interesów kobiet w 

ciąży i matek. 

• Informowanie i edukowanie Polaków, Polek o dobrowolnym wyborze położnej rodzinnej, jako 

odrębnego, niezależnego świadczeniodawcy. 

• Doskonalenie zawodowe położnych rodzinnych, w tym doradztwo i pomoc naukową dla 

członków i przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. 

• Zachęcanie członków stowarzyszenia oraz położnych niezrzeszonych do samokształcenia oraz 

systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez udział w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

• Integrowanie osób, instytucji i organizacji działających na rzecz opieki okołoporodowej 

oraz realizacji standardu opieki okołoporodowej; 



• Inicjowanie i organizowanie seminariów, kursów, wykładów, szkoleń, warsztatów, konferencji 

oraz poradnictwa, w obszarze zbieżnym z celami statutowymi stowarzyszenia. 

• Inicjowanie, organizowanie kursów, wykładów, warsztatów przeznaczonych dla personelu 

medycznego placówek położniczych oraz dla osób zajmujących się edukacją i opieką perinatalną. 

• Tworzenie, współdziałanie na rzecz edukacji i działań profilaktycznych dla kobiet, ich rodzin i 

otoczenia. 

• Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych na rzecz edukacji seksualnej, w tym 

profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową oraz profilaktyki 

HIV/AIDS; 

• Popieranie, organizowanie, współtworzenie prac naukowo-rozwojowych w zakresie położnictwa 

rodzinnego. 

• Współudział w ustalaniu kierunków rozwoju praktyki położnych rodzinnych. 

• Opiniowanie projektów aktów normatywnych, występowanie z wnioskami legislacyjnymi 

dotyczących ochrony zdrowia oraz kształcenia i wykonywania zawodu położnej 

• Współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu założeń, programów oraz udział w 

konsultacjach polityk publicznych w obszarze zdrowia.  

• Współpracę w tworzeniu wspólnych stanowisk, opinii, standardów, wytycznych 

z przedstawicielami środowisk działających na rzecz opieki położniczej i ochrony zdrowia kobiet 

oraz przedstawicielami organów stanowiących przepisy prawa. 

• Upowszechnianie wiedzy za pomocą nowoczesnych mediów i technik informatycznych. 

• Prowadzenie stron, serwisów, portali internetowych popularyzujących i udostępniających wiedzę 

z zakresu zgodnego z celami działalności stowarzyszenia. 

• Diagnoza potrzeb i praw kobiet oraz ich rodzin w opiece okołoporodowej w Polsce. Gromadzenie 

informacji o warunkach opieki nad matką i dzieckiem, panujących w poszczególnych placówkach 

położniczych na terenie kraju. 

• Monitorowanie działalności instytucji i placówek świadczących usługi z zakresu opieki 

okołoporodowej. 

• Prowadzenie działalności wydawniczej. 

• Współpraca ze środkami masowego przekazu. 

• Rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie położnictwa rodzinnego. 



• Prowadzenie innych działań służących poprawie, jakości pracy położnych rodzinnych i poziomu 

opieki perinatalnej w kraju. 

 

Do wypełniania powyższych założeń pragniemy zaprosić wszystkie położne rodzinne oraz organizacje 

społeczne, które pragną działać na rzecz dobra samodzielności zawodowej położnej rodzinnej i 

prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta. 

 

 

 
 

 


