
XXXIII SPRAWOZDAWCZY OKRĘGOWY ZJAZD 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 29.03.2017 r. 

 
ODBYŁ SIĘ W HOTELU RESTAURACJI „MARIA” W WAŁBRZYCHU. 

 

 
 
 
 
Na podstawie   
REGULAMINU OKRĘGOWEGO  ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ( w pełnym brzmieniu na 
stronie internetowej w zakładce REGULAMINY)  
 
§ 8. 

1. Okręgowy zjazd dokonuje wyboru:            
1) Prezydium okręgowego zjazdu składający się z  przewodniczącego okręgowego 

zjazdu, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza; 
2) komisji mandatowa, która stwierdza czy okręgowy zjazd jest władny do podjęcia    

uchwał; 
3) komisji uchwał i wniosków; 
4) komisji skrutacyjna, która przeprowadza głosowania tajne i imienne, a także  

nadzoruje  prawidłowość przeprowadzania głosowań w sytuacji, gdy głosowania są  
przeprowadzane  przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów; 

5) w przypadku, gdy okręgowy zjazd działa w trybie Regulaminu wyborów do organów  
izb,  komisji wyborczej, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności  
alfabetycznej   sporządza listy kandydatów. 

1. Okręgowy zjazd może powołać także inne komisje. 
2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych  

w czasie obrad okręgowego zjazdu. 
 

Komisja Mandatowa w składzie:   Kowalik Małgorzata , Figiel Dorota 

Zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowej, na podstawie listy obecności frekwencja stanowiła 89% 
ogółu delegatów.  
XXXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych  był prawomocny.  



Prezydium Zjazdu w składzie: 
 
Przewodniczącą Zjazdu  Małgorzata Hrycak  
 
-Sekretarz  Anna Brodzińska 
- Wiceprzewodnicząca- Krystyna Nitkiewicz 
- Członkowie: Krystyna Bieniek, Aleksandra Walczyk, Agnieszka Smogór  
 
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Ewa Kowalska, Luiza Nowaczyńska 
 
Komisja Wyborcza w składzie: Barbara Konefał, Wiesława Fryźlewicz 
Komisja Skrutacyjna w składzie:  
Bożena Bohdanowicz, Barbara Gutkowska –Domańska, Beata Kowalska 
 
Zgodnie z Protokołem Komisji Skrutacyjnej, w wyborach uzupełniających na Z-ców Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu wybrane zostały: 
Małgorzata Młyńczak, Edyta Studzińska 
 
Na podstawie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, po wysłuchaniu wszystkich głosów w dyskusji,  

w drodze głosowania podjętych zostało:   

- 10 Uchwał  

- 1 Stanowisko   

- 3 Apele  

Zatwierdzony został plan budżetu na rok  2017. Zaplanowane środki finansowe zapewnią realizację 

zadań zaplanowanych na rok bieżący.  

Bez żadnych obaw, jak w latach poprzednich będą realizowane wnioski na refundację kosztów 

kształcenia, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków 

Funduszu Kształcenia przy  Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. 

Z przyczyn losowych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udzielania Zapomóg   Finansowanych 

ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu realizowane będą również 

wnioski na udzielenie pomocy finansowej.  

Zatwierdzone zostały środki finansowe na działalność: 

- Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego oraz pozostałych Komisji i Zespołów Problemowych 

na łączną kwotę- 327.000,00 zł. 

- Konferencje, Zjazdy, Sympozja- 130,000,00 zł.  

- Zapomogi losowe- 50,000,00 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji 
za okres od 01 marca 2016 roku- do 28 lutego 2017 r. 

 
Szanowne Koleżanki, Koledzy -  Szanowni Delegaci. 
 
Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd- Rozdział  5 art. 27 ustawy o samorządzie 
pielęgniarek i położnych dnia 1 lipca 2011roku.  Czytając dalej zapisy przywołanej ustawy  art. 29.ust. 
1 okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest  zwoływany przez okręgową radę.  31 stycznia 2017 
roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła Uchwałę Nr 27/VII/2017  w sprawie zwołania 
XXXIII OZPiP  
w Wałbrzychu.  Powołując  się na zapisy ustawy, przypomnę  art. 30   - okręgowy  zjazd, w drodze 
uchwały,  
w szczególności : pkt 

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

komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika 
3) ustala liczbę członków  oraz szczegółowa organizację, zasady i tryb działania organów izb 
4) wybiera przewodniczącego i pozostałych członków  okręgowej rady, okręgowej komisji 

rewizyjnej  
i okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców 

5) wybiera delegatów na zjazd 
6) odwołuje członków organów  izby przed upływem kadencji 
7) udziela absolutorium ustępującej radzie  
8) podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz sprawach 

objętych zakresem działania okręgowej  izby 
Pkt 3, 5, 7 – odnosi się do okręgowego zjazdu sprawozdawczo- wyborczego, który zwoływany jest  raz 
na cztery lata.  
Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad,  dzisiaj  będziemy podejmować  ważne uchwały, aby 
przez  kolejny rok  wykonywać ustawowe zadania reprezentując osoby wykonujące  zawody 
pielęgniarki i położnej , sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów.  
Dzisiaj będziemy w wyborach uzupełniających wybierać dwóch zastępców ORzOZ ze względu na 
złożoną rezygnację  wybranych zastępców w poprzednich wyborach. Powód- wyjazd poza granicę RP 
-  wykreślenie  
z rejestru, mandat delegata wygasa. Druga osoba ze względu na liczne obowiązki służbowe.  
Zanim przystąpimy do realizacji zatwierdzonego porządku obrad , powrócę  do XXXII Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z 30 marca 2016 roku, konkretnie do podjętych stanowisk, wniosków 
, apelu, których adresatem było Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek  i Położnych, 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych , Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa  
Dolnośląskiego, Parlamentarzyści.  
Przypomnę, podjęte zostały  trzy stanowiska, jeden apel i dwa wnioski.  
Stanowisko  nr 1 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.  
 Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych w przedmiotowej sprawie 
wypowiedziało jednoznacznie. Zawód pielęgniarki i zawód ratownika medycznego są odrębnymi 
zwodami medycznymi. Dla każdego z tych zawodów określony został   inny zakres uprawnień  
i kwalifikacji , a przede wszystkim inne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego  niezbędne do 
wykonywania zawodu.  Zawód pielęgniarki  
i zawód ratownika określają  odrębne  regulacje prawne. Jedynie w ramach systemu ratownictwa 
medycznego ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu posiadają równorzędne uprawnienia do 
wykonywania medycznych czynności  ratunkowych i mogą nawzajem się zastępować.  W świetle 
przepisów zawód ratownika medycznego i zawód pielęgniarki nie mogą być traktowane zamiennie.          
Wszystkie nieprawidłowości i problemy, które były sygnalizowane w związku z zatrudnianiem 
ratowników medycznych w jednostkach organizacyjnych danego  podmiotu leczniczego powinny być 
rozwiązane  w tym podmiocie. Zakresy zadań i obowiązków muszą uwzględniać  uprawnienia   



i kompetencje uzyskane w trakcie kształcenia przed i podyplomowego. Odpowiedzialność  za 
zarządzanie podmiotem  leczniczym ponosi  kierownik.  
Stanowisko  nr 2   w sprawie:  odrzucenia  propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece 
zdrowotnej  przygotowanych w ramach prac  Zespołu  do opracowania projektu  założeń projekt  
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.  
Propozycja tworzenia „ zespołów lekarsko-pielęgniarskich” z rolą lekarza jako koordynatora 
podstawowej opieki zdrowotnej, tworzenie wspólnych list  pacjentów  zmierzały do ograniczenia 
samodzielności w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej. Obroniłyśmy planowane zmiany.  
Pacjent dokonujący wyboru nie ma obowiązku złożenia deklaracji we wszystkich, trzech zakresach 
świadczeń u tego samego świadczeniodawcy- lekarza, pielęgniarki  czy położnej. Pacjent  nadal sam 
dokonuje wyboru świadczeniodawcy ,który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o 
udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej. Wybór  pacjenta stanowi jego suwerenną 
decyzję, która nie może być zakłócona przez świadczeniodawcę, złożenia  deklaracji  równoczesnego 
wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. 
Stanowisko  nr 3 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. 
Zaproponowane przez Fundusz rozwiązania spowodowały liczne wystąpienia i działania  osób, 
społeczności, instytucji, organizacji, które mogą wpływać na działania decydentów. Zarządzeniem 
Prezesa NFZ z dnia 13 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie zostały 
wprowadzone zmiany. Na efekty i skuteczność zmian w zakresie opieki nad ciężarną , kobietą 
rodzącą, położnicą  i noworodkiem   trzeba będzie poczekać. Umowy o udzielanie nowych zakresów 
świadczeń  opieki zdrowotnej w zakresie Koordynowana opieka nad kobietą  w ciąży zostały zawarte 
z nielicznymi świadczeniodawcami na terenie kraju.  
Apel  Nr 1 w sprawie : pominięcia części środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych   
w regulacji  podziału dodatkowych środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek  
i położnych realizujących świadczenia zdrowotne.  
Nastąpiła rażąca nierówność w traktowaniu osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej poza 
podmiotami leczniczymi. Odpowiedzi  w przedmiotowej sprawie (Ministerstwa Zdrowia Departament 
Pielęgniarek i Położnych wraz z załącznikami) dołączone do sprawozdania.   
Wniosek Nr 1 w sprawie: odstąpienia od opodatkowania pielęgniarek i położnych kwoty uzyskanej za 
refundację kosztów kształcenia.  
Do Ministra Rozwoju i Finansów, Organu upoważnionego do wydawania interpretacji , Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu złożony został wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej 
podatku dochodowego osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.  
Interpretacja z uzasadnieniem, w pełnym brzmieniu dołączona do  materiałów. 
 Wniosek Nr 2 w sprawie : zmiany zapisu w Regulaminie  Refundacji Kosztów  Kształcenia ze Środków 
Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu w części dotyczącej 
zasad refundacji – dotyczy wymogu ukończenia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych do 
szkoleń specjalizacyjnych.   
Zmiany w Regulaminie zostały dokonane ( informacja w dalszej części sprawozdania)  
Miniony rok nie należał do łatwych. Bardzo niepokoi luka pokoleniowa-  dramatyczna sytuacja 

dotycząca wieku i liczby pielęgniarek i położnych zarejestrowanych i wykonujących  zawód.  Jak jest 

na terenie działania naszej izby? . Czy się zmieniła na przestrzeni roku?  Porównajmy- dwa przedziały 

wiekowe.  

Rok 2015/2016   Ogółem zarejestrowanych jest  5478 osób, w tym:  

– 4896 pielęgniarki – 107 pielęgniarzy – 475 położne  
W przedziale wiekowym zarejestrowanych było 
- 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 



 
Rok 2016/2017 Ogółem zarejestrowanych jest  5478 osób, w tym:  

– 4994 pielęgniarki – 109 pielęgniarzy – 476 położne  
W przedziale wiekowym zarejestrowanych jest  
- do 30 roku życia  – 55 pielęgniarki  i 10 położnych   
   powyżej 66 lat –  317 pielęgniarek i 34 położne 
Zatrudnionych: – do 30 roku – 25 pielęgniarek i  – 7 położnych 
    powyżej 66 lat – 247 pielęgniarek  i 25 położnych 
 
 
Nadzieja – dwie uczelnie kształcące młodzież na kierunku pielęgniarstwo. Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku. 
Bulwersowała propozycja Ministerstwa Zdrowia dotycząca wprowadzenia zmian systemowych  
w obszarze kształcenia pielęgniarek, powrotu do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki  
w liceach medycznych oraz uruchomieni dwuletniego kształcenia w zawodzie asystenta pielęgniarki. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych  
oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie podjęło wspólne Stanowiska wyrażając w nich zdecydowany 
sprzeciw dla podejmowania przez Rząd zamierzeń dotyczących zmiany standardów kształcenia w 
zawodzie pielęgniarki.  
Polska  wdrożyła i zobowiązała się do przestrzegania standardów i norm prawnych Rady Europejskiej, 
Komisji Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Proponowane przez obecny  Rząd zmiany 
stanowiłyby naruszenie przyjętych zobowiązań. W tej sprawie Naczelna Rada  zwróciła się do Pani 
Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o odrzucenie zgłoszonych przez Ministra Zdrowia 
Propozycji zmian w obszarze kształcenia przeddyplomowego. Kolejne pismo z prośbą o pilną 
interwencję przesłane zostało do Prezes Rady Ministrów, Pani Beaty Szydło. Sekretarz Stanu przy 
Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Teresa Wargocka w piśmie z 19 grudnia 2016r. 
poinformowała NRPiP, że do Ministerstwa nie wpłynął wniosek Ministra Zdrowia  dotyczący 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu Pielęgniarka.  
Od 1 lutego 2017 roku, Pani Józefa Szczurek-Żelazko, pielęgniarka  objęła funkcję Wiceministra 
Zdrowiaw randze Sekretarza Stanu. Z nadzieją oczekujemy współpracy. Rozwiązań systemowych – 
„zatrzymania”  absolwentów w kraju, uatrakcyjnić zawód dobrą ofertą  aby mogli podjąć pracę w 
naszych placówkach.  
Po raz kolejny zmieniony został Regulamin Refundacji Kosztów  Kształcenia ze Środków Funduszu 
Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.  
Dla studiów magisterskich w systemie niestacjonarnym na kierunku  pielęgniarstwo   lub 
położnictwo, promocja zdrowia, zdrowie publiczne  kwota refundacji powiększona została o 400 zł.  
w dwóch transzach po  2000,00 zł.  
Dla szkoleń specjalizacyjnych i kursów  kwota refundacji  jest  łączona.  Nie obowiązuje zapis  -  
„1 raz w roku”  w wyniku  wprowadzonych zmian programowych-   konieczność legitymowania się 
zaświadczeniami  o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych przed 
przystąpieniem do egzaminu państwowego.      
Nastąpiły zmiany w Regulaminie Udzielania  Zapomóg Finansowanych ze Środków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu. Zmiany wyłącznie na korzyść, dostosowując  je do  potrzeb 
Wciąż niepokoi  duża zachorowalność wśród pielęgniarek i położnych na choroby nowotworowe.  
W okresie sprawozdawczym na podstawie złożonych wniosków udzielona została pomoc na łączną 
kwotę 20.300 zł. 
Od ubiegłego roku w regulaminie wprowadzony został zapis  o pomocy Koleżankom i Kolegom 
z innych Okręgowych Izb.  W bardzo trudnej sytuacji  znalazła się nasza Koleżanka.  Po raz pierwszy 
zwróciliśmy się o pomoc do okręgowych izb. Koleżanka otrzymała bardzo duże wsparcie finansowe. 
Może wykupić dodatkową rehabilitację,  refundowana przez NFZ jest  wciąż niewystarczająca.  
Proszę, pamiętajmy o Koleżankach i Kolegach, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach losowych, 
potrzebują pomocy.  
 

 



Zestawienie udzielonych refundacji  

w okresie od 01.03.2016 r. – 28.02.2017r. 

Kursy specjalistyczne: 

Lp. Kursy specjalistyczne Ilość refundacji Kwota refundacji 

1.  Szczepienia ochronne 4 800 zł. 

2.  RKO 6 770 zł. 

3.  Leczenie ran dla pielęgniarek 4 950 zł. 

4.  EKG 12 2 015 zł. 

5.  Wywiad i badanie fizykalne 4 1 050 zł. 

RAZEM: 30 5 585 zł. 

 

 

Kursy Kwalifikacyjne: 

Lp. Kursy kwalifikacyjne Ilość refundacji Kwota refundacji 

1.  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 6 3 600 zł. 

2.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 1 600 zł. 

3.  Pielęgniarstwo operacyjne 2 1 200 zł. 

4.  Pielęgniarstwo rodzinne 1 600 zł. 

5.  Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących 1 600 zł. 

6.  Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 1 600 zł. 

7.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej 
opieki w położnictwie i ginekologii 

3 1 800 zł. 

RAZEM: 15 9 000 zł. 

 

 

Specjalizacje: 

Lp. Specjalizacja Ilość refundacji Kwota refundacji 

1.  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego 

4 6 000 zł. 

2.  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa 
położniczego 

22 33 000 zł. 

3.  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego 

8 12 000 zł. 

4.  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa 
neonatologicznego 

7 10 500 zł. 

5.  Specjalizacja w dziedzinie anestezjologii  
i intensywnej opieki 

6 9 000 zł. 

6.  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa  
opieki długoterminowej  

23 34 500 zł. 

7.  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa  
kardiologicznego 

4 6 000 zł. 

8.  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa  
opieki paliatywnej 

1 1 500 zł. 

RAZEM: 75 112 500 zł. 

 

 

 



Studia: 

Lp. Studia Ilość refundacji Kwota refundacji 

1.  Pomostowe 6 4 500 zł. 

2.  Magisterskie II stopnia 24 44 200 zł. 

RAZEM: 30 48 700 zł. 

 

 

Konferencje: 

Rodzaj Ilość osób Kwota refundacji 

Konferencje wyjazdowe 66 

59 051 zł. 
Organizowane przez OIPiP 229 

Organizowane przez komisje  
i zespoły działające przy OIPiP 

138 

RAZEM 423 

 

Łącznie w okresie sprawozdawczym dla 573 osób udzielonych zostało   refundacji  na łączną kwotę   
234. 836 zł. 

Do wypłacenia refundacji w I półroczu 2017r. na podstawie złożonych wniosków  

zarezerwowana jest kwota 200.500 zł.  

za szkolenie specjalizacyjne :                                         za studia magisterskie: 

I transza - 98 wniosków  x 1 500 zł. =  147 000 zł.      I transza  - 15 wniosków x 2000 zł. = 30.000 zł.                  

II transza -  5 wniosków  x 1 500 zł. = 7 500 zł.           II transza – 8 wniosków x 2000 zł. = 16.000zł.  

Wielokrotnie podkreślałam, dzisiaj potwierdzam-  w  kwestii zmian, które wciąż następują  nie 
powiedzieliśmy  ostatniego słowa. Na posiedzeniach Okręgowej Rady, Prezydium OR,  w Komisjach  
i Zespołach podejmowane są nowe wyzwania i ważne decyzje. Analizy, realne plany  i przeliczenia 
pozwalają na zachowanie płynności finansowej , dokonywania zmian. 
Do  czerwca ubiegłego roku wdrożony został elektroniczny program  finansowo-księgowy. 
Zaksięgowane zostały wszystkie dokumenty począwszy od stycznia 2016 roku. Zdecydowanie łatwiej  
można pozyskać  informacje dotyczące działu księgowości i kadr. Z przykrością muszę stwierdzić, że 
nie wszyscy wywiązują się z obowiązku  opłacania składek członkowskich.  Sukcesywnie docieramy do 
tych osób, wysyłane są upomnienia. Mam nadzieję, że nie będzie konieczności   wszczęcia 
postępowania administracyjnego.  Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 członek samorządu jest obowiązany 
regularnie opłacać składkę członkowską.  Krajowy Zjazd – art.20 pkt.11 określa wysokość i 
częstotliwość wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału. Każda pielęgniarka/ pielęgniarz 
 i położna, wpisana/y do naszego rejestru, wywiązując się z ustawowych zapisów  ma prawo i może 
korzystać z różnych form  pomocy finansowej zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Dokładamy 
wiele starań, aby aktualizowane były dane w rejestrze pielęgniarek i położnych. Pozwolę sobie na 
kolejne przypomnienie o obowiązku członka samorządu wynikającego z art. 11 pkt 5 ustawy  
o samorządzie pielęgniarek i położnych aktualizacji danych. Ten zapis, warunkujący możliwość 
ubiegania się o refundację  został wprowadzony do Regulaminu  Kosztów  Kształcenia ze Środków 
Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.  
Nadal przekazywane są przypinki- czepki na podstawie imiennego wykazu pielęgniarek i położnych, 
na podstawie którego przekazujemy arkusze aktualizacyjne. To nie szantaż- oczekujemy zmian, 
mówimy, że jest nas za mało, że ciągle się dokształcamy, podnosimy kwalifikacje- to prawda.  
Te informacje muszą być udokumentowane. Każdego roku szczegółowe dane przekazujemy do 
Ministerstwa Zdrowia. Niestety znacząco odbiegają od rzeczywistości, wydruki z rejestru 
przekłamują fakty. Pochylamy się nad problem.   



„ Złoty  Czepek”- Odznaczenie Zawodowe. Pierwsze odznaczenia wręczone zostaną na uroczystości 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej- 12 maja 2017 r.   
„Diamentowy Czepek” – Odznaczenie Zawodowe  przyznawane pielęgniarkom i położnym, które 
przepracowały w zawodzie 30 lat, od stycznia br. udokumentują przejście na emeryturę.  
Pierwsze odznaczenia wręczone zostaną na uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej w 2018 roku.  
Zapraszam na stronę internetową. Od stycznia br. ponownie zmieniona. Ogromna ilość  
zamieszczanych informacji  wymagała zmiany. Dzisiaj jest jeszcze bardziej przejrzysta i czytelna. 
Cieszy ilość codziennych odwiedzin- 40, 50 i więcej. Na rok 2017 wykupiony został  dostęp online do 
wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na platformie IBUK Libra-zostało 
wydanych 27 kodów PIN. 
30 września 2016 roku,  w pięknym Teatrze – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdroju  
uroczyście obchodziliśmy XXV lecie samorządu. Dostojni Goście, życzenia i gratulacje, odznaczenia 
samorządowe.  Z tej okazji wydany został  jubileuszowy Biuletyn Informacyjny  Nr 4 . Galerię zdjęć 
można obejrzeć na stronie internetowej.  
W okresie sprawozdawczym odbyło się  5  posiedzeń ORPiP i  18  posiedzeń  Prezydium ORPiP. 
 Podjętych zostało ogółem 303 uchwały - na posiedzeniu rady  80 uchwał, na posiedzeniu prezydium  
– 223 uchwały  w tym  między innymi w sprawie:  
- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki - 16  uchwał : 12 pielęgniarki,  4 położne 
- wpisu do rejestru okręgowej izby pielęgniarek i położnych – 21 uchwał:  21 pielęgniarki,  0   położne 
- wykreślenie  z rejestru okręgowej izby pielęgniarek i położnych- 36 uchwał: 
  z powodu wyjazdu  poza  RP- 13 pielęgniarek, przeniesienia na teren innej  izby- 17 pielęgniarek,   
  6 położnych 
- wygaśnięcia  PWZ - 13 uchwał – ( z powodu zgonu) 
- wpisu i zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe –    
   26 uchwał  
- skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż  5 lat- 4 uchwały. 
Wydanych zostało  16  zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych dla  pielęgniarek, które  
zamierzają podjąć pracę w krajach Unii Europejskiej :  
Absolwenci  Liceów Medycznych- 7 pielęgniarek 
Absolwenci Medycznych szkół Zawodowych- 2 pielęgniarki 
Licencjat pielęgniarstwa – 4 pielęgniarki  
Mgr pielęgniarstwa – 3 pielęgniarki  
Zapomogi  finansowe – 24 uchwały, w tym 3 w sprawie odmowy.  
Nieodpłatne porady prawne,  akceptacja  wniosków na wzrost wynagrodzeń, udział w konkursach na 
kierownicze stanowiska, organizowanie konferencji, spotkań,  profesjonalnie   wyposażona  sala  
konferencyjna , w pełni wykorzystana na potrzeby szkoleniowe, praca Komisji i Zespołów, które dzięki 
przydzielonym środkom finansowym mogą samodzielnie planować i organizować szkolenia, 
archiwizacja dokumentów wytworzonych w 2016 roku,  brakowanie dokumentów zgodnie  
z Instrukcją  Kancelaryjną, kalendarz ścienny na rok 2017 z logo naszej Izby promujący samorząd    
- to nieliczne z wielu zadań zrealizowanych w ciągu minionego roku.   
Normy zatrudnienia – konieczne zapisy koszykowe. Nie ustajemy w żądaniach określenia 
jednoznacznych wskaźników norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które realizują świadczenia 
zdrowotne. Projekt dotyczący sieci szpitali, ustawowe propozycje minimalnego wynagrodzenia 
pielęgniarek i położnych, opieka długoterminowa domowa, standardy opieki okołoporodowej  
-  musi być dialog i systemowe rozwiązania.     
Tym, którzy widzą potrzebę zmian, poświęcają swój czas angażując się w pracę na rzecz środowiska 
pielęgniarek i położnych - dziękuję za pracę i współpracę.  
Dziękuje pracownikom biura, prawnikom . Dziękuję za wsparcie i słowa, które motywują  
i zobowiązują.   
Szanowni Delegaci  bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania z  działalności  Okręgowej  Rady 
Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu za  okres sprawozdawczy jak na wstępie.         
 
 

Przewodnicząca ORPiP w Wałbrzychu 
(-) Maria Pałeczka 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Pielęgniarek i Położnych  

w Wałbrzychu za okres marzec 2016 r. - luty 2017 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 

- Koszyk Anna 

- Komornicka Katarzyna 

- Wachowiak-Bobkiewicz Anna 

- Czarnobaj Anita– Wygasł mandat 31.01.2017 r. 

 

 Członkowie Okręgowego Rzecznika spotkali się w okresie sprawozdawczym dwukrotnie. 

Spotkania miały charakter organizacyjny.   Przeprowadzono także  szkolenia, które miały charakter 

spotkań warsztatowych  dla Okręgowego Rzecznika i jego zastępców doskonaląc znajomość  procedur 

postępowania. Szkolenia były  prowadzone  przez prawnika Izby. W trakcie szkoleń omawiano  także 

działania dotyczące prowadzonych spraw. 

 Rzecznik oraz jego zastępcy uczestniczą  regularnie w posiedzeniach Prezydium ORPiP oraz 

ORPiP, a także pełnią dyżury zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na bieżąco prowadzone są bardzo  

pracochłonne  konsultacje z prawnikiem izby indywidualnie przez Rzecznika i jego zastępców. 

 W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono postępowania wyjaśniające 11 spraw z 

czego trzy zostały umorzone na poziomie postępowania wyjaśniającego . Pozostałe sprawy są w toku. 

Wielokrotnie Rzecznicy zwracają się z pismem do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej o przedłużenie  terminu zakończenia sprawy, powodem tego jest  to, że zdecydowaną 

większość  stanowią postępowania dotyczące  powikłań chorobowych w procesie pielęgnowania, 

kolejną pod względem liczebności to  skargi na nieetyczne zachowania pielęgniarek, a następnie 

związane  nawet ze śmiercią pacjenta. 

Niejednokrotnie sprawy przekazywane są do prokuratury.  Całe  postępowanie  wymaga 

dużego  nakładu czasu i przesłuchania wielu świadków. 

Nadal wpływają  sprawy, w których skarżący podnoszą nieetyczne zachowanie  pielęgniarek. 

Niewłaściwe traktowanie pacjenta, nie traktowanie pacjenta jako współuczestnika leczenia, nie 

przestrzeganie praw pacjenta leżą u podłoża wielu nieporozumień i konfliktów.  Zdarza się, że  

pielęgniarki w kontaktach z pacjentami i ich rodzinami tracą cierpliwość i nie przestrzegają zwykłych 

form kultury współżycia. 

 W dniu 6 marca 2017 r. ORzOZ zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej ORPiP  

o wybory uzupełniające dwóch zastępców, Pani Małgorzaty Kowalik i Anity Czarnobaj. Rezygnacja 

zastępców w dużym stopniu zdezorganizowała pracę Okręgowego Rzecznika. 

 Rzecznik oraz jego zastępcy sukcesywnie prowadzą prewencję dla pielęgniarek  

i położnych w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Rodzaje prewencji to szkolenia  

w liczbie trzech, artykuły w biuletynie w liczbie trzech oraz jedna konferencja. 

 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 od  01 marca 2016r. do 28 lutego 2017 r. 

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2011 roku- art. 34 pkt 4 

składa okręgowemu zjazdowi roczne sprawozdanie.  

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w składzie: 

1. Przewodnicząca:   Pieprz-Pankiewicz Elżbieta 

Członkowie: 

Czekaj Anna              

Jęczmienna Małgorzata 

Leksowska- Osińska Katarzyna 

Marcinowska Sylwia 

Rawa Anna 

Sikora Dorota  

Zdanowicz Iza 

 

W okresie sprawozdawczym członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych uczestniczyli w 

posiedzeniach połączonych ze szkoleniem. Szkolenia prowadził radcy prawny- zatrudniony  

w Okręgowej Izbie, obsługujący Okręgowy Sąd. Odbyło się szkolenie w siedzibie Izby na temat 

przebiegu rozprawy przed sądem, oraz przeprowadzono symulację takiej rozprawy. 

Członkowie Sądu zgodnie z ustalonym harmonogramem brali udział we wszystkich posiedzeniach 

Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu zgodnie  

z art. 32 ust. 3 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych – z głosem doradczym. 

W miesiącach – maj i wrzesień 2016r. – Przewodnicząca OS i 5 członków oraz pracownik kancelarii 

OS, brały udział w szkoleniu organizowanym przez Naczelny Sąd Pielęgniarek  

i Położnych. Szkolenie odbyło się w Warszawie.  

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Sadu Pielęgniarek i Położnych nie wpłynęła żadna 

sprawa od Okręgowego  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.  

  

Przewodnicząca OSPiP w Wałbrzychu  

 (-)  Elżbieta Pieprz-Pankiewicz 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

od marca 2016 roku do lutego 2017 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 Ramowy Regulamin 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 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 

                        Hanna Mikus 

 

II. Ilość posiedzeń i kontroli: 

 

1) Posiedzeń- 4 
2) Kontroli- 5 

w  tym – 1 niezaplanowana kontrola kasy 

                       

III. Zakres przedmiotowy kontroli: 

 

1. Działalność finansowa i gospodarcza: 

 

- kontrola dokumentów finansowo- księgowych: 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 Okręgowej Rady oraz Prezydium dotyczących  

  działalności finansowej i gospodarczej 

- ocena stanu rachunku bankowego,  

 - kontrola kosztów działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowe  

i Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 

- wpływ składek członkowskich 

- analiza przyjętego budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. 

 

 

 

 



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 protokołami, 

-  faktury opisywane dokładnie i szczegółowo, 

-  wpływ składek członkowskich weryfikowany na bieżąco, 

-  wydawanie gotówki zgodnie z przeznaczeniem. 

-  koszt działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego 

    Sądu zgodny z zaplanowanym budżetem na rok 2016.  

-  realizacja podjętych uchwał gospodarczych i finansowych nie budzi zastrzeżeń. 

 

V. Istotne wnioski i zalecenia z przeprowadzonych kontroli: 

 

 Zalecenie: brak 

                

Wniosek: o założenie Rejestru zaliczek.  

                  

 

VI. Realizacja wniosków i zaleceń: 

Wniosek  zrealizowany był na bieżąco. 

 

VII. Frekwencja członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej: 

- w posiedzeniach- 75% 

- kontrolach- 77% 

 

VIII. Frekwencja przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej: 

 

- posiedzenia Okręgowej Rady- 100% 

- posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady- 80% 

 

W 2016 roku  przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Monika Stanicka oraz członek Dorota 

Midor uczestniczyły w szkoleniu Okręgowych Komisji Rewizyjnych organizowanym przez Naczelną  

Komisję Rewizyjną. W 2016 roku odbyło się także szkolenie członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzone przez przewodniczącą. 

 

Szanowni Delegaci bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej w Wałbrzychu. 

 

 

                                       

Przewodnicząca OKR 

(-) Monika Stanicka 

 

 

 



Podjęte uchwały 

 

UCHWAŁA  NR 1/XXXIII/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia  Regulaminu Okręgowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

UCHWAŁA  NR 2/XXXIII/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia  Regulaminu Wyborów do 

organów OIPiP w Wałbrzychu.  

UCHWAŁA NR 3/XXXIII/VII/2017 sprawie  zatwierdzenia zasad gospodarki finansowej na 

czas  trwania VII  kadencji 

UCHWAŁA NR 4/XXXIII/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Okręgowej  Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za  okres od 01 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. 

                        UCHWAŁA NR 5/XXXIII/VII/2017  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Okręgowego  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego  przy Okręgowej  Izbie 

Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu za  okres od 01 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. 

                           UCHWAŁA NR 6/XXXIII/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Okręgowego Sądu 

Pielęgniarek i Położnych   działającego  przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek  i Położnych w          

Wałbrzychu za  okres od 01 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. 

                          UCHWAŁA NR 7/XXXIII/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Okręgowej  Komisji 

Rewizyjnej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

za okres od 01 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. 

UCHWAŁA  NR 8/XXXIII/VII/2017 w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania z wykonania 

budżetu  za   2016 rok. 

UCHWAŁA NR 9/XXXIII/VII/2017 w  sprawie  zatwierdzenia  planu budżetu  na 2017 rok 

według zasad gospodarki  finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 

Wałbrzychu. 

                       UCHWAŁA NR 10/XXXIII/VII/2017 w sprawie wyboru Zastępców  Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej  Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na czas  trwania VII 

kadencji na lata 2017-2019 

 

 

 

 

 



Apele 

APEL  NR 1 

DELEGATÓW XXXIII 
OOKREGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

w Wałbrzychu 
z dnia 29 marca 2017 roku 

                                                      

w sprawie: 

              przejęcia przez państwo obowiązku zapewnienia opieki pielęgniarskiej                                            

w środowisku nauczania i wychowania w szkołach publicznych. 

 

skierowany do: 
                                  Ministra Zdrowia 
                               Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
                               Prezes Rady Ministrów                                  
                               Naczelnej Izby  Pielęgniarek i Położnych 

 

 

 Delegaci XXXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów  Okręgowej Izby Pielęgniarek 

 i Położnych w Wałbrzychu apelują o zapewnienie wszystkim dzieciom  i młodzieży w wieku  

6-18 lat pełnej opieki pielęgniarskiej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania  

w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

 W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. Z 2016r, poz. 1943 z późn. zm.), do zadań statutowych szkoły publicznej  

(art. 67 § 1 pkt. 4) należy zapewnienie uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej spełniającego szczegółowe wymagania  oraz 

wyposażonego w określony ustawą sprzęt. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Z 2013r, poz. 1248) 

nakłada obowiązek realizacji zadań w zakresie profilaktyki, badań bilansowych, fluoryzacji  

u dzieci w klasach od I-VI.  

Brak dobrej współpracy, brak woli poszukiwania dobrych rozwiązań  niektórych dyrektorów 

szkół z pielęgniarkami skutkuje tym, że nie wszystkie dzieci i młodzież szkolna może być  

objęta  profilaktyczną opieką zdrowotną.   

Mając na uwadze, że odpowiedzialność za ochronę zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej jest 

obowiązkiem państwa, Delegaci XXXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby 

Pielęgniarek  i Położnych w Wałbrzychu apelują do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej  

o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia w opiekę pielęgniarską całą 

populację dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

 

Sekretarz  Zjazdu                                               Przewodnicząca Zjazdu 

  Anna Brodzińska                                           Małgorzata Hrycak 



APEL  NR 2 
 

DELEGATÓW XXXIII 
OOKREGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

w Wałbrzychu 
z dnia 29 marca 2017 roku 

 

                                                                   

w sprawie: 

                       podjęcia działań zmierzających do szybkiego i kompleksowego 

                       uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek  

                       i położnych z uwagi  na zmniejszającą się liczbę osób wykonujących te  

                      zawody.               

 

  

skierowany do: 
                               Ministra Zdrowia 
                               Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
                               Minister Sprawiedliwości za pośrednictwem NRPiP    
                               Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
                               Naczelnej Izby  Pielęgniarek i Położnych 

 

Delegaci XXXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów  Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych  

w Wałbrzychu apelują o przyspieszenie prac mających na celu kompleksowe uregulowanie 

kwestii wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Zmniejszająca się liczba osób 

wykonujących te zawody jest problemem, o którym samorząd zawodowy pielęgniarek  

i położnych sygnalizuje  od dawna. Konieczne jest  niezwłoczne podjęcie działań, które  będą 

miały wpływ na  zmianę tej negatywnej i pogłębiającej się tendencji.  

Pielęgniarki i położne są bardzo dobrze przygotowane do wykonywania tych zawodów. 

Są personelem medycznym wysoko wykwalifikowanym, wykonującym ciężką pracę na  

rzecz swoich pacjentów, a ich praca z cierpieniem, umieraniem wiąże się niejednokrotnie  

z ogromnym obciążeniem psychicznym i fizycznym. 

Koniecznym jest uatrakcyjnienie  zawodu pielęgniarki i położnej, m.in. poprzez zapewnienie 

osobom wykonującym i chcącym wykonywać te zawody godnych zarobków.  

Dzisiaj praca pielęgniarek i położnych w Polsce to bardzo duża odpowiedzialność. 

Trudna, bardzo odpowiedzialna praca, winna być dobrze wynagradzana.  

To atrakcyjne wynagrodzenia będą  jedynym i  skutecznym argumentem dla młodych osób 

do podjęcia pracy w zawodzie w Polsce.  

 

 

Sekretarz Zjazdu                                                                     Przewodnicząca Zjazdu 

 Anna Brodzińska                                                                         Małgorzata Hrycak  



APEL  NR 3 

 

DELEGATÓW XXXIII 

OOKREGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

w Wałbrzychu 

z dnia 29 marca 2017 roku 

 

w sprawie: 

 podjęcie działań organizacyjnych, mających na celu odciążenie 

 pielęgniarek i położnych od czynnego uczestnictwa w transportowaniu 

 pacjentów  w ruchu wewnątrzszpitalnym, obsadzaniu miejsc pracy na  

 stanowiskach  niezgodnych z wykształceniem i kompetencjami.    

skierowany :  

 Organ Założycielski  

 Kierownicy Podmiotów  Leczniczych  

 Pielęgniarki Naczelne, Przełożone 

 

Delegaci XXXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów  Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Wałbrzychu, apelują o podjęcie działań organizacyjnych, mających na celu odciążenie 

pielęgniarek i położnych od czynnego uczestnictwa w transportowaniu pacjentów w ruchu 

wewnątrzszpitalnym tj. do miejsca udzielania konsultacji medycznych, pracowni diagnostycznych, 

blok operacyjny itp. 

Apelujemy o zatrudnianie pielęgniarek i położnych wyłącznie na stanowiskach pracy zgodnych  

z wykształceniem i kompetencjami. Rejestracja, punkt informacyjny, sekretarka – to nie są miejsca  

i stanowiska pracy dla pielęgniarki i położnej.  

 

UZASADNIENIE 

Pielęgniarki i Położne prezentują wysoki poziom odpowiedzialności za bezpieczeństwo pacjenta, 

dlatego nie negują zasadności swojego udziału w transporcie w przypadku, kiedy obecność 

pielęgniarki czy położnej jest niezbędna.   Długotrwała nieobecność w oddziale dwóch 

wykwalifikowanych pracowników, staje się istotnym problemem w prawidłowej realizacji opieki nad 

pozostałymi pacjentami, zwłaszcza przy malejącej liczbie Pielęgniarek i Położnych i związaną z tym 

zmniejszoną obsadą dyżurową.  

Odciążenie personelu zatrudnionego w oddziałach szpitalnych od czynności transportowania 

spowoduje wzrost poprawy bezpieczeństwa i jakości opieki w oddziałach. Zasadne wydaje się 

tworzenie zespołów transportu wewnątrzszpitalnego.  

 

 



Odpowiedzialność za organizację pracy ponosi Pracodawca, którego podstawowym obowiązkiem jest 

organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie przez pracownika czasu pracy 

zgodnie z kwalifikacjami, bez uszczerbku dla pacjenta i Pracodawcy, dlatego wydaje się, że przy 

ciągłym wzroście liczby pacjentów ciężko chorych, wymagających stałej opieki pielęgniarskiej, 

realizowanie funkcji transportowania pacjenta przez pielęgniarkę czy położną nie ma uzasadnienia, 

natomiast stanowi ryzyko dostarczenia niewystarczającej opieki dla pozostałych pacjentów w 

oddziale.  

Jesteśmy jedyną grupą zawodową, która mimo pogłębiającego się braku pielęgniarek i położnych 

zatrudniana jest na stanowiskach pracy niezgodnych z kwalifikacjami i  kompetencjami. 

 

Sekretarz Zjazdu                                                                     Przewodnicząca Zjazdu 

Anna Brodzińska                                                                                 Małgorzata Hrycak  

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stanowisko 
STANOWISKO NR 1 

 
DELEGATÓW XXXIII 

OOKREGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
w Wałbrzychu 

z dnia 29 marca 2017 roku 
 

 

 

w sprawie: 

  sprzeciwu wobec wprowadzeniu zmian systemowych w kształceniu  

  przeddyplomowym pielęgniarek. 

 

 

skierowany do: 

  Ministra Zdrowia 

  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia   
  Prezes Rady Ministrów  
  Naczelnej Izby  Pielęgniarek i Położnych 

 

Delegaci XXXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów  Okręgowej Izby Pielęgniarek 

 i Położnych w Wałbrzychu, wyrażają stanowczy sprzeciw planowanym przez Ministra 

Zdrowia zmianom systemowym w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek  

i położnych i powrotu do systemu kształcenia pielęgniarek funkcjonującego na terenie Polski 

w okresie bezpośrednim po II wojnie światowej. 

Polityka zdrowotna Państwa tworzona winna być w ramach realizowanego procesu, poprzez 

który buduje się poparcie dla działań zdrowia publicznego opartego na rzetelnej wiedzy 

skonfrontowanej z potrzebami społecznymi i dostępnymi zasobami materialnymi i ludzkimi. 

Zasoby te, to przede wszystkim wykwalifikowana kadra medyczna, do której należą 

pielęgniarki i położne. 

Delegaci zwracają też uwagę, iż zasadniczą koncepcją wynikającą z polityki zdrowotnej 

państwa i określającą  miejsce w systemie opieki zdrowotnej jest - odpowiedzialność za 

ochronę zdrowia obywateli. 

  Proponowane natomiast przez Ministra Zdrowia zmiany w sposobie 

przygotowania zawodowego pielęgniarek i położnych stanowią zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i w konsekwencji prowadzą 

do deprecjacji zawodu pielęgniarki  oraz utraty prestiżu zawodowego. 

Nigdy nie będzie naszej zgody na powrót zawodu pielęgniarki  jako zawodu pomocniczego. 

Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi, co zapisane zostało  

w art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2016r o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016r, 

poz. 1251 z późn. zm.). 

„Prestiż zawodowy to szacunek i poważanie okazywane jednostce lub grupie zawodowej, wynikające  

z zajmowanej przez nią pozycji zawodowej – ekonomicznej, profesjonalnego przygotowania oraz 



etosu wynikającego z tradycji”. W naukach społecznych słowem „profesja” określa się te zawody, 

które wymagają długotrwałego przygotowania – ukończenia studiów wyższych, a także (w niektórych 

zawodach) odbycia stażu zawodowego.  

W pielęgniarstwie  i położnictwie celem działania profesjonalnego jest dbałość o najwyższą wartość 

człowieka, jaką jest  jego zdrowie. 

  Związek samodzielności zawodowej usankcjonowanej prawnie wraz  z posiadanymi 

kompetencjami  uprawnia pielęgniarkę i położną do określonych działań w zespole terapeutycznym. 

Kompetencje zawodowe to wykazywanie się wiedzą, umiejętnościami  i zdolnościami (postawą), które 

są niezbędne do wykonywania zawodu w sposób skuteczny  i bezpieczny, bez konieczności 

bezpośredniego nadzoru. 

Przyjęty przez Rząd RP program transformacji kształcenia pielęgniarek  i położnych stworzył 

kompleksową strategię działań zmierzającą do zapewnienia odpowiedniej liczby profesjonalnie 

wykształconych pielęgniarek i położnych, stanowiących potencjał na rzecz zdrowia obywateli naszego 

kraju.   

  Wyniki badań naukowych udowadniają związek pomiędzy poziomem wykształcenia 

pielęgniarek i położnych, a bezpieczeństwem pacjentów. Edukacja już tylko na poziomie licencjackim, 

jaka zgodna jest z aktualnymi regulacjami prawa unijnego, a wskazać należy,  

że znaczna ilość pielęgniarek i położnych legitymuje się ukończeniem studiów magisterskich, koreluje 

z uzyskiwanymi efektami udzielanych świadczeń medycznych. Powoduje wzrost opieki  

i spadek liczby zdarzeń niepożądanych. Wyższy poziom kształcenia oraz coraz większe kompetencje 

pielęgniarek i położnych gwarantują bezpieczeństwo pacjenta. 

Zdaniem Delegatów głównie ten aspekt winien być właściwym kryterium w planowanych zmianach 

dotyczących kadr medycznych. Natomiast obserwowany niedobór kadr medycznych  

w tym zwłaszcza pielęgniarek spowodowany jest  deprecjonowaniem tego zawodu przez decydentów 

i pracodawców oraz i przede wszystkim zbyt niskim wynagrodzeniem przy bardzo dużym obciążeniu 

pracą i odpowiedzialnością zawodową.  

 

 

 

       Sekretarz Zjazdu                                                                      Przewodnicząca Zjazdu 

        Anna Brodzińska                                                                         Małgorzata Hrycak 

 

 


