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Szanowne 
Koleżanki i Koledzy, 
Pielęgniarki, 
Pielęgniarze,
Położne, Położni

W tych szczególnych dniach, z okazji dorocznego święta Pielęgniarek i Położnych, 
prosimy o przyjęcie serdecznych, płynących z głębi serca życzeń:  
spełnienia osobistych i rodzinnych marzeń, czasu pełnego optymizmu dla siebie 
i najbliższych, jak najmniej trudnych chwil, by realizacja zawodowych obowiązków 
łączyła się z satysfakcją zarówno materialną, jak też serdecznością ze strony  
pacjentów i ich rodzin. 
Lista życzeń mogłaby być tak długa, że nie można ich wszystkich wymienić.  
Dziękując za trud i poświęcenie życzmy sobie nawzajem, by przestano nas  
w naszym kraju lekceważyć, by zrozumiano, że nasze problemy są problemami  
pacjentów i całego społeczeństwa, by naszym pięknym zawodom zapewniono  
godne warunki ich wykonywania. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
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Terminy posiedzeń w 2015 roku

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych: 
3 marca, 30 czerwca,
8 września, 3 listopada

Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych:
17 marca,14 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca,
14 lipca, 11 sierpnia, 22 września,
13 października, 17 listopada

Pełnomocnicy:
2 czerwca, 15 września

Komisja Rewizyjna:
16 kwietnia, 12 czerwca, 17 września

Komisja socjalno-finansowa:
11 marca, 8 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca, 
16 września, 7 października, 12 listopada

Komisja kształcenia 
i doskonalenia zawodowego:
12 marca, 9 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 
9 lipca, 17 września, 8 października, 12 listopada

Zespół pielęgniarek epidemiologicznych:
28 maja, 24 września, 26 listopada

Komisja etyki:
16 kwietnia, 11 czerwca, 17 września

Zespół pielęgniarek środowiska 
nauczania i wychowania:
17 kwietnia, 2 października, 11 grudnia

Zespół położnych:
6 marca, 29 maja, 11 września, 11 grudnia

XXXI Sprawozdawczo-Wyborczy
Zjazd Pielęgniarek i Położnych:

19-20 listopada 

Regulaminy i wnioski dofinansowania kosztów
doskonalenia zawodowego oraz przyznawania 
pomocy koleżeńskiej dostępne są na naszej 
stronie internetowej: www.sipip.kielce.pl

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Pomimo iż tegoroczna wiosna jest wyjątkowo chłodna, to u nas robi się 
z miesiąca na miesiąc coraz bardziej gorąco. Już na marcowym Okrę-
gowym Zjeździe Delegatów przewodniczące samorządu i związku 
pielęgniarek i położnych , jako wyrazicielki woli całego naszego śro-
dowiska oznajmiły, że nie godzą się na to co dzieje się z polskim pielę-
gniarstwem, na postępującą pauperyzację, wręcz degradację zawodów 
i nie będą się temu biernie przyglądać. Również na ostatnim posiedze-
niu Naczelnej Rady bardzo stanowczo i konkretnie przedstawiono na-
sze oczekiwania zaproszonym ministrom zdrowia. Zorganizowana 22 
kwietnia pikieta pod urzędem wojewódzkim i marszałkowskim oraz 
debata nad stanem pielęgniarstwa w siedzibie Świętokrzyskiej Izby 
przeszła wszelkie oczekiwania i pokazała wolę walki o lepsze jutro. 
Prawie siedemset umundurowanych pielęgniarek i położnych z całe-
go województwa naocznie pokazało ogromną determinację. Postulaty 
i żądania trafiły do decydentów. Podobne protesty miały miejsce w ca-
łym kraju i odbiły się szerokim echem w mediach. 
Wielce pomocnym w naszej walce jest druzgocący raport NIK o nie-
prawidłowościach w całej ochronie zdrowia, a jeszcze bardziej prze-
rażający raport Państwowej Inspekcji Pracy dotyczący kontroli ponad 
270 podmiotów leczniczych w 2014 roku, w którym to stwierdza się 
nagminne łamanie przepisów praw pracowniczych oraz praw pacjenta.
A co na to Ministerstwo Zdrowia? 
Odbyły się do tej pory trzy spotkania wspólne ze związkiem pielęgniarskim, 
na których to ministrowie zdrowia przedstawiają mglistą propozycję wpi-
sania liczby pielęgniarek w poszczególne oddziały szpitalne. ,,Przebąkują” 
o potrzebie zmian systemowych, które mają w perspektywie czasowej do-
prowadzić do wzrostu wynagrodzeń. Kolejne spotkanie zostało ustalone na 
22 maja, a wcześniej MZ ma przedstawić konkretne propozycje. Obawiam 
się tylko, że tych konkretów nie ma i długo nie będzie. Ministerstwo nie 
ma pomysłu jak bez wzrostu nakładów finansowych rozwiązać palące pro-
blemy i ,,gra na zwłokę” roztaczając wizję zmian sięgającą 2017 roku, bo 
przecież będzie już po wyborach. I to jest bardzo niepokojące...
Szanowni Członkowie ŚIPiP, w maju i czerwcu będą odbywać się 
zebrania w rejonach wyborczych. Apeluję i proszę o zaangażowa-
nie oraz dokonywanie przemyślanych wyborów, bo tylko od Was 
zależy czy wybrani delegaci na Okręgowy Zjazd VII kadencji staną 
na wysokości zadania i spełnią Wasze oczekiwania. 

Drogie Koleżanki i Koledzy
 pozwólcie, że z okazji Naszych zawodowych Świąt 

złożę głębokie podziękowanie za Waszą ciężką , ofiarną 
pracę na rzecz drugiego człowieka, za to, że mimo  
głębokiego kryzysu wartości wykonujecie sumiennie  

te piękne i bardzo potrzebne zawody i życzę dużo 
zdrowia, dobrych ludzi wokół Was 

i szczęścia w każdym dniu życia.
Przewodnicząca

Zofia Małas
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Biuro Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Sekretariat
Poniedziałek, piątek 700 - 1500

Wtorek, środa,  
czwartek

700 - 1700

Prawo wykonywania zawodu, 
rejestr pielęgniarek i położnych

Poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek

700 - 1500

Środa 900 - 1700

Kasa Środa, czwartek 730 - 1400

Radca prawny
Poniedziałek 730 - 930

Czwartek 1400 - 1600

Biblioteka
Wtorek 1000 - 1700

Czwartek 1000 - 1700

Przewodnicząca
Zofia Małas

Poniedziałek – piątek 700 - 1500

Wiceprzewodnicząca
Ewa Wojcieszek

Poniedziałek – czwartek 700 - 1400

Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Madyś

Wtorek
Piątek

800 - 1700

800 - 1500

Sekretarz
Ewa Mikołajczyk

Wtorek
Środa

Czwartek

700 - 1700

1400 - 1700

1400 - 1700

Skarbnik
Jacek Gawłowski

Wtorek, środa 900 - 1700

Okręgowy Rzecznik – 
tel. 604 170 135

41 300 26 62, 41 315 61 87

Dyżury w dni posiedzeń 
Prezydium i Okręgowej 

Rady Pielęgniarek  
i Położnych 

1000 - 1400

Przewodniczący 
Okręgowego Sądu – 

tel. 600 992 590
41 300 26 62, 41 315 61 87

Dyżury w dni posiedzeń 
Prezydium i Okręgowej 

Rady Pielęgniarek 
i Położnych

1000 - 1400

Przewodnicząca Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej

tel. 606 390 267
41 300 26 62, 41 315 61 87

Dyżury w dni posiedzeń 
Prezydium i Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Po-

łożnych

1000 - 1400

Wydawca:
Świętokrzyska Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Kielcach
NIP 959-10-53-799 
NUMERY KONT BANKOWYCH:
PEKAO S.A. o/Kielce 49 1240 4416 1111 0000 4959 3886
BGK o/Kielce 37 1130 1192 0027 6167 3620 0001

Adres wydawcy:
ul. Nowy Świat 32A, 25-522 Kielce
tel. 41 300 26 62, 41 315 61 87
www.sipip.kielce.pl, e-mail: sipip@interia.pl
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Prezydium zjazdu

Delegaci uczestniczący po raz trzydziesty 
w Okręgowym Zjeździe

Agata Semik, przewodnicząca 
OZZPiP Regionu Świętokrzyskiego

Komisja Uchwał i Wniosków

Zaproszeni goście – dyrektorzy szpitali

Zofia Małas,
przewodnicząca ŚIPiP
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19 marca 2015 roku w Centrum Biznesu ,,Exbud” 
w Kielcach odbył się XXX Okręgowy Zjazd Sprawoz-
dawczo-Budżetowy Delegatów ŚIPiP, ostatni w obecnej 
VI kadencji. Na obrady przybyło 176 delegatów, co sta-
nowiło 90, 72%.

Na Zjazd przybyli również zaproszeni goście: Paweł 
Strząbała – przedstawiciel wojewody świętokrzyskie-
go, Stanisław Furmanek – Naczelnik Wydziału Zdrowia, 
Agnieszka Skawińska – przedstawiciel NFZ oddziału 
świętokrzyskiego, Mariola Semik – Przewodnicząca Re-
gionu OZZPiP, Anna Ciba – Dyrektor SPZOZ w Kazimie-
rzy Wielkiej, Grzegorz Gałuszka – Dyrektor ZOZ w Bu-
sku-Zdroju, Janusz Sikorski – Dyrektor Szpitala Ducha 
Św. w Sandomierzu, Krzysztof Solecki – Dyrektor ZOZ 
we Włoszczowie, Bartosz Stemplewski – Dyrektor ZOZ 
w Pińczowie, Marek Tombarkiewicz – Dyrektor SPZZOZ 
w Staszowie, Waldemar Michalczak – z-ca Dyrektora ds. 
Medycznych Artmedik sp. z o.o. Szpitala w Jędrzejowie.

Przewodnicząca Zofia Małas w swoim dość obszer-
nym przemówieniu przedstawiła katalog problemów 
z jakimi od lat boryka sie środowisko pielęgniarskie. 
Oznajmiła, że doszliśmy do ściany i mówimy, że Nasz 
samorząd nie wyraża zgody na takie pielęgniarstwo, 
gdzie jedna pielęgniarka ma do opieki nawet 20 czy 
40 pacjentów na dyżurze. Jesteśmy bardzo dobrze wy-
kształceni, merytorycznie przygotowani do sprawowa-
nia rzetelnej opieki nad pacjentem ale nie możemy jej 
świadczyć na najwyższym poziomie, bo jest nas o 50 
procent za mało w systemie ochrony zdrowia. Ponadto 
średnia wieku pracujących pielęgniarek, położnych to 
50 lat. Zdarza się, że nasze miesięczne wynagrodzenie 
jest niższe od wynagrodzenia za jeden dyżur kolegi 
lekarza i nie mówimy, że oni mają za dużo – to my 
pielęgniarki i położne mamy żenująco niskie pensje. 
Dlatego jednoczymy siły i wspólnie ze Związkiem Pie-
lęgniarek mówimy – dość! 

Przewodnicząca Regionu Św. OZZPiP Agata Semik za-
apelowała o zrozumienie do obecnych na sali gości (głów-
nie dyrektorów szpitali) i oznajmiła, że rozpoczęta proce-
dura sporów zbiorowych nie jest wymierzona przeciwko 
nim ale ma być narzędziem do wymuszenia na Rządze RP 
zmian systemowych, których od lat się domagamy. Na za-
kończenie obydwie panie przewodniczące poprosiły gości 
o odniesienie się do przedstawionych problemów.

Dr Grzegorz Gałuszka radny sejmiku wojewódzkiego 
i wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Zdrowia 
oraz dyrektor szpitala w Busku oświadczył, że nasze żą-
dania są słuszne, popiera je w całości, stoi za nami mu-
rem i że jeżeli dojdzie do protestu, będzie z nami wspól-
nie w Warszawie domagał się zwiększenia finansowania 

XXX OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ochrony zdrowia, bo stawka od wielu lat nie wzrosła i ża-
den szpital nie ma środków na podwyżki. Pozostali dy-
rektorzy szpitali w swoich przemówieniach dziękowali za 
dobrą współpracę z samorządem i również ubolewali, że 
bez zmian systemowych nie widzą możliwości spełnienia 
naszych słusznych postulatów. 

Po wystąpieniu gości przewodnicząca Zofia Małas wrę-
czyła list gratulacyjny wraz z podziękowaniami dla ,,we-
teranów”, którzy byli Delegatami od początku powstania 
samorządu i uczestniczyli po raz trzydziesty w Zjeździe 
Okręgowym ŚIPiP, wnosząc niekwestionowany wkład 
w budowanie naszej zawodowej tożsamości, a są nimi: 
Maria Boczek, Małgorzata Drabik-Natkańska, Bogusła-
wa Cwalina-Rzadkowska, Izabela Ostrowska, Anna Krze-
mińska, Danuta Skórska, Dorota Tekiela, Maria Erbel, 
Barbara Chudera.

XXX Okręgowy Zjazd prowadziła Przewodnicząca 
Ewa Wojcieszek, na którym przyjęto roczne sprawozda-
nia z działalności Okręgowej Rady, Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu 
i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, uchwalono również 
budżet na rok bieżący. Przyjęto do realizacji wnioski 
oraz stanowiska, które prezentujemy w Biuletynie. Na 
szczególną uwagę zasługuje stanowisko nr 1 w sprawie 
wprowadzenia zmian systemowych dotyczących wyko-
nywania zawodów pielęgniarki i położnej skierowane 
do ekipy rządzącej, którego treść została przesłana do 
Senatora Krzysztofa Słonia i przedstawiona przez nie-
go w tym samym dniu na posiedzeniu Senatu. Następnie 
Pan Senator zobowiązał się do przedstawienia naszych 
problemów Pani Premier Ewie Kopacz oraz parlamen-
tarzystom. Z uwagi na fakt, że był to ostatni Zjazd w tej 
kadencji wszyscy Delegaci otrzymali serdeczne podzię-
kowania za pracę na rzecz samorządu zawodowego pie-
lęgniarek i położnych.

Uchwały XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów 
Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 1
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 roku 
w sprawie: Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych

Uchwała Nr 2
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach za okres 
od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku 

Uchwała Nr 3
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XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej  Pielęgniarek i Po-
łożnych w Kielcach za okres od 1 stycznia 2014 do 31 
grudnia 2014 roku 

Uchwała Nr 4
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach za okres 
od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku 

Uchwała Nr 5 
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r.

Uchwała Nr 6 
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach na rok 
2015 i I kwartał 2016 r.

Uchwała Nr 7 
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia budżetu Świętokrzyskiej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Kielcach na rok 2015 i I kwartał 2016 r.

Wnioski XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów 
Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

WNIOSEK Nr 1
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie: przywrócenia staży podyplomowych pielę-
gniarek i położnych
WNIOSEK Nr 2
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmniejszenia i ujed-
nolicenia składki członkowskiej max do 15 zł miesięcznie.
WNIOSEK Nr 3
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającego 
wysokość składki członkowskiej 
WNIOSEK Nr 5
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie: zamieszczania w sprawozdaniach Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej omówień problemów za-
wodowych z powodu, których są prowadzone postępowa-
nia Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
WNIOSEK Nr 8
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie przywrócenia Adrenaliny do „wykazu produk-
tów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciw-
wstrząsowego ratującego życie, które mogą być podawa-
ne przez pielęgniarki i położne” oraz wycofania  preparatu 
HES a wprowadzenie NaCl 09% do wlewów dożylnych.
WNIOSEK Nr 10
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie kampanii wyborczej kandydatów na Przewod-
niczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych ŚIPiP 
w Kielcach na VII kadencję
WNIOSEK Nr 11
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie zabezpieczeń socjalnych dla pielęgniarek i po-
łożnych 
WNIOSEK Nr 12
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie rozszerzenia katalogu chorób zawodowych 
o schorzenia kręgosłupa i żylaki kończyn dolnych.

w sprawie wprowadzenia zmian systemowych doty-
czących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

skierowane do Prezydenta RP, Premier i Rady Mini-
strów RP, Parlamentarzystów RP, Ministra Zdrowia.

Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach 
apelują o podjęcie działań w celu wprowadzenia zmian 
systemowych dotyczących wykonywania zawodu pie-
lęgniarki i położnej, pozwalających na:
1) poprawę warunków pracy i płacy, 
2) zwiększenie liczby osób kształcących się w zawodach 

pielęgniarki i położnej, 
3) stworzenie mechanizmów powodujących zwiększenie 

STANOWISKO Nr 1 
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 19 marca 2015 r.

atrakcyjności wykonywania zawodu w kraju, co spo-
woduje zmniejszenie liczby pielęgniarek i położnych 
wyjeżdżających do pracy poza Polską,

4) stworzenie warunków zachęcających do powrotu do 
kraju pielęgniarki i położne, które w ostatnich latach 
wyjechały i podjęły wykonywanie zawodu poza grani-
cami,

5) opłacenie szkolenia po przerwie w wykonywaniu za-
wodu pielęgniarkom i położnym chcącym powrócić do 
wykonywania zawodu (poprzez Urzędy Pracy).
Uzasadnienie:
Ostatnie lata doprowadziły do znacznego pogorsze-

nia warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych. 
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Rozporządzenie w sprawie minimalnych norm zatrud-
nienia wprowadzone wbrew środowisku jest ułomne 
i nie merytoryczne. Wyliczone na jego podstawie normy 
zatrudnienia są niebezpieczne dla pacjentów oraz osób 
wykonujących zawody pielęgniarki i położnej. Różnice 
w uposażeniu osób wykonujących zawody medyczne są 
drastyczne i często dochodzą do kilkunastu tysięcy zło-
tych. Płaca zasadnicza w grupie zawodowej pielęgniarek 
i położnych w świętokrzyskich szpitalach kształtuje się, 
średnio 2200 zł miesięcznie. Stanowi to 50% średniej pła-
cy krajowej. Przy czym jest to płaca obciążona nie tylko 
podatkiem dochodowym, ale również częściowo składką 
na ZUS. Dla porównania średnia płaca w krajach Unii 
Europejskiej jest 4 krotnie wyższa, przy o wiele lepszych 
warunkach pracy (mniej pacjentów na 1 pielęgniarkę, 
lepszy sprzęt i wyposażenie, większa możliwość awan-
su i rozwoju zawodowego, określone jasno obowiązki 
i kompetencje) 

Złe warunki pracy i płacy doprowadziły do tego, iż 
znaczna grupa pielęgniarek i położnych wyjechała do pra-
cy poza Polską. Państwo Polskie finansuje koszty kształ-
cenia pielęgniarek i położnych, które jednak ze względu 
na bardzo niskie zarobki nie podejmują pracy w Polsce 
tylko wyjeżdżają do innych krajów, gdzie są bardzo cenio-
nymi i poszukiwanymi pracownikami. 

Takiemu postępowaniu trudno przypisać jakąkolwiek 
logikę czy racjonalizm. Pielęgniarki i położne w Polsce 
są lepiej wykształcone i przygotowane do zawodu niż pie-
lęgniarki i położne w wielu krajach UE. Należy dążyć do 
tego, aby tak dobrze wykształcone osoby były również 
odpowiednio finansowane, tak jak w krajach Unii Euro-
pejskiej i pracowały w Polsce na rzecz obywateli naszego 
kraju.

Dotychczasowa polityka Państwa doprowadziła do 
tego, iż drastycznie zmniejsza się liczba osób podejmu-
jących naukę w zawodzie, skutkuje to starzeniem się na-
szej grupy zawodowej i zmniejszaniem ilości pielęgnia-
rek i położnych wykonujących zawód. Sytuacja taka jest 

szczególnie niepokojąca mając na względzie fakt, iż nasze 
społeczeństwo starzeje się w bardzo szybkim tempie, co 
powinno determinować wzrost wskaźników ilości pielę-
gniarek a nie ich spadek. Średni wiek pielęgniarki wyko-
nującej zawód to obecnie 47 lat (położnej 48 lat). Pomi-
mo podniesienia wieku emerytalnego, w roku 2014 wiek 
emerytalny osiągnęło 267 pielęgniarek i 28 położnych. 
W roku 2020 wiek emerytalny osiągnie już 375 pielęgnia-
rek i 34 położne ( dane z rejestru OIPiP w Kielcach ).

W Polsce mamy obecnie najniższy w Europie wskaź-
nik ilości pielęgniarek na 1000 mieszkańców, który wy-
nosi 5,4. W województwie świętokrzyskim wysokość 
wskaźnika jest jeszcze niższa i wynosi 4,8 (dane GUS). 
Według prognozy na 2035 r. wysokość wskaźnika ule-
gnie dalszemu obniżeniu do 4,1. Należy zwrócić uwagę, 
iż w Niemczech wskaźnik ten wynosi 11,3, w Dani 15,4, 
a w Szwajcarii nawet 16. W naszym Państwie wskaźnik 
ten jest rekompensowany pracą pielęgniarek i położnych 
na 2-3 etatach.

Bez podjęcia systemowych działań poprawiających 
warunki pracy i płacy pielęgniarek i położnych w naj-
bliższych latach w polskim systemie opieki zdrowotnej 
zabraknie pielęgniarek i położnych. Konieczne jest wpro-
wadzenie mechanizmów i rozwiązań pozwalających na 
stałe i systematyczne i ukierunkowane przeznaczanie do-
datkowych środków finansowych na realne podniesienie 
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. 

W roku 2015 oczekujemy wzrostu wynagrodzeń 
o 1500 zł. Oczekujemy również systematycznego wzro-
stu wynagrodzeń i określenia jasnych kryteriów awansu 
i rozwoju zawodowego oraz kompetencji, co przyciągnie 
chętnych do zawodu.

Tylko niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do 
poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek może do-
prowadzić do odwrócenia wskazanych powyżej niebez-
piecznych trendów i zahamowania zjawiska zmniejszania 
się ilości pielęgniarek i położnych w polskim systemie 
opieki zdrowotnej.

w sprawie podjęcia działań w zakresie zmiany rozpo-
rządzenia MZ w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w Kielcach negatywnie oceniają w obecnie 
obowiązującym rozporządzeniu metodologię oblicza-
nia zapotrzebowania na etaty pielęgniarskie/położnicze 
w przedsiębiorstwach i podmiotach leczniczych.

Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w Kielcach stoją na stanowisku, że metoda 
równoważników stosowana obecnie w Oddziałach Inten-
sywnej Terapii, Neonatologii i niektórych wysokospecja-
listycznych oddziałach określonych w ustawie o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) 

STANOWISKO Nr 2
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 19 marca 2015 r.

jest właściwym narzędziem i należy go również zastoso-
wać w pozostałych oddziałach:
1. Zachowawczych i psychiatrycznych – 0,6 etatu na łóż-

ko pacjenta,
2. zabiegowych, ginekologiczno-położniczych, dializote-

rapii – 0,7 etatu na łóżko pacjenta,
3. pediatrycznych – 0,8 etatu na łóżko pacjenta,
4. w blokach operacyjnych, porodowych, OIOM, neona-

tologii zgodnie z wytycznymi/standardami 
5. w wyliczeniach przy pomocy równoważników nie 

uwzględniać pielęgniarskiej kadry kierowniczej.
Uzasadnienie:
Rozporządzenie w obowiązującej formie budzi wiele 

kontrowersji w zakresie rzetelnego podejścia kierowni-
ków podmiotów leczniczych do wyliczenia zapotrzebo-
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wania na obsadę pielęgniarką i położniczą. Na wadliwość 
rozporządzenia wpływa brak przejrzystych kryteriów 
kwalifikowania pacjentów do właściwej kategorii opie-
ki oraz brak określonych czasów przypisanych do danej 
kategorii, co daje możliwość manipulacji w tym zakre-

sie i poddaje w wątpliwość rzetelność aktu prawnego. 
Właściwa obsada kadrowa to kwestia natury zasadniczej 
w należytym funkcjonowaniu ochrony zdrowia, wobec 
czego delegaci wnioskują o pilną nowelizację w/w rozpo-
rządzenia.

STANOWISKO Nr 3
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie kategorycznego braku zgody pielęgniarek 
i położnych na stosowanie jednoosobowych obsad na dy-
żurach w przedsiębiorstwach i podmiotach leczniczych 
korzystających ze środków publicznych.

Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Kielcach wnioskują za pośrednictwem Naczel-
nej Rady Pielęgniarek o wprowadzenie do rozporządzenia 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnie-
nia zapisu zakazującego stosowania jednoosobowych obsad. 

Uzasadnienie:
Praca pielęgniarki/położnej wykonywana na dyżurze 

jednoosobowo oddziale nie może zapewnić wszystkim 
pacjentom opieki zgodnie z przyjętymi standardami prak-

tyki zawodowej, a tym samym zapewnić bezpieczeństwa 
zdrowotnego pacjentom, do którego podmiot leczniczy 
zobowiązał się podpisując kontrakt z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia.

Stosując jednoosobowe obsady nie zapewnia się rów-
nież bezpieczeństwa pracownikom poprzez łamanie prze-
pisów BHP (np. dźwiganie, przemieszczanie chorych), 
a także zwiększa się ryzyko wystąpienia zdarzeń niepo-
żądanych.

Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Kielcach stoją na stanowisku, że wartość jaką 
stanowi zdrowie i życie pacjentów nie może podlegać 
ekonomicznym i restrukturyzacyjnym manipulacjom.

STANOWISKO Nr 4
XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie wpisania nowego zawodu asystentka kobie-
ty w ciąży i porodu (doula)

Uzasadnienie:
Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-

łożnych w Kielcach wyrażają stanowczy protest przeciw 
wpisaniu do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfi-
kacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy 
oraz zakresu jej stosowania, które weszło w życie 1 stycz-
nia 2015 r. w grupie 5329 Pracownicy opieki osobistej 
w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej nie sklasy-
fikowani – nowego zawodu o kodzie 532906 Asystentka 
kobiety w ciąży i porodu (doula). Projekt rozporządzenia 
nie został przesłany do konsultacji samorządu zawodowe-
go pielęgniarek i położnych wobec czego samorząd nie 
miał wpływu na obecny kształt rozporządzenia i zadań 
jakie zostały przypisane douli a są m.in.

Zadania zawodowe:
• zapoznawanie klientki z dostępnymi opcjami opieki 

okołoporodowej umożliwiającymi jej podjęcie decyzji 
odpowiedniej do jej osobowości;

• sporządzanie umowy określającej warunki i zakres 
współpracy;

• wspieranie kobiety przed porodem: informowanie 
o zmianach zachodzących w organizmie kobiety w cią-
ży, o emocjach, pozycjach aktywnego porodu itp.;

• towarzyszenie kobiecie w trakcie porodu: stwarzanie 
poczucia bezpieczeństwa, pogłębianie relacji z partne-
rem podczas porodu rodzinnego, relaksacja masażem, 
aromatoterapią, muzykoterapią;

• dbałość o porządek, przygotowywanie napojów czy 
lekkich przekąsek; 

• służenie profesjonalną pomocą po porodzie: udzielanie 
porad laktacyjnych, informowanie o sposobach kar-
mienia i opieki nad noworodkiem i niemowlakiem; 

• opieka nad dzieckiem podczas czynności domowych 
matki, zmniejszanie możliwości wystąpienia depre-
sji poporodowej, podwyższanie poziomu samooceny 
matki, obniżanie poziomu lęku; 

• prowadzenie dokumentacji oferowanego wsparcia 
i opieki nad matką i dzieckiem;

• promowanie swoich usług klientkom i pracownikom 
służby zdrowia oraz informowanie o swoich doświad-
czeniach związanych ze wspieraniem kobiety w ciąży, 
w trakcie porodu i po porodzie;

• dbałość o własny rozwój zawodowy: uczestnictwo 
w szkoleniach, konferencjach, zapoznawanie się z naj-
nowszymi publikacjami z zakresu okołoporodowego; 

• przestrzeganie standardów pracy douli. 
Dodatkowe zadania zawodowe: 

• organizowanie warsztatów, pokazów filmów, spotkań, 
eventów takich jak np.: Mlekoteka czy Krąg Opowie-
ści Porodowych; 

• współpraca ze szkołami rodzenia itp.
Tworzenie nowego zawodu jakim jest doula budzi zdzi-

wienie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 
Powielanie kompetencji położnej bez dostatecznego przy-
gotowania merytorycznego jest niczym uzasadnione.

SEKRETARZ
XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Ewa Mikołajczyk
PRZEWODNICZĄCA

XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
Ewa Wojcieszek
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Sprawozdanie dotyczy posiedzeń Prezydium Okręgo-
wej Rady w dniu 17 lutego oraz posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 27 stycznia 2015 r

Podczas wyżej wymienionych posiedzeń podjęto łącz-
nie następujące uchwały:
1. W sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki/położnej – podjęto 9 uchwał. Na ich pod-
stawie wydano zaświadczenie o prawie wykonywania 
zawodu oraz dokonano wpisu do rejestru Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach – 5 pielę-
gniarkom i 4 położnym.

2. W sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki/położnej – podjęto 2 uchwały.

3. W sprawie wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach 
– podjęto 7 uchwał. Na ich podstawie wpisano do re-
jestru 6 pielęgniarek i 1 położną.

4. W sprawie skreślenia z rejestru pielęgniarek i położ-
nych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kiel-
cach – podjęto 10 uchwał. Na ich podstawie skreślono 
z rejestru 9 pielęgniarek i 1 położną.

5. W sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej trwają-
cej ponad 5 lat – podjęto 3 uchwały. Na ich podstawie 
skierowano na przeszkolenie 3 pielęgniarki.

6. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu teoretycznego po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu 
trwającej ponad 5 lat – podjęto 1 uchwałę.

7. W sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki/położnej – podjęto 3 uchwały.

8. W sprawie przyznania dofinansowania do różnych 
form kształcenia podyplomowego – podjęto 13 uchwał 
przyznających dofinansowanie w kwotach określo-
nych w regulaminie dla 61 członków ŚIPiP na łączną 
kwotę 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych).

9. W sprawie przyznania pomocy koleżeńskiej – podjęto 
2 uchwały przyznające pomoc koleżeńską 4 osobom 
na łączną kwotę 3000 zł (trzy tysiące złotych). 

10. W sprawie odmowy przyznania pomocy koleżeńskiej 
– podjęto 1 uchwałę.

11. W sprawie organizacji i przeprowadzenia przez Świę-
tokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kielcach 
2 kursów specjalistycznych „Szczepienia ochronne dla 
pielęgniarek” – 2 uchwały.

12. W sprawie organizacji i przeprowadzenia przez Świę-
tokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kielcach 
kursu specjalistycznego „Resuscytacja Krążeniowo-
-Oddechowa” w trybie stacjonarnym – 1 uchwała.

13. W sprawie organizacji i przeprowadzenia w Ostrowcu 
Św. przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Kielcach kursu specjalistycznego „Edukator 
w cukrzycy” – 1 uchwała.

14. W sprawie organizacji i przeprowadzenia w Staracho-
wicach przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Kielcach kursu specjalistycznego „Edukator 
w cukrzycy” – 1 uchwała.

15. W sprawie zawarcia umowy od 1.02.2015 r. do dnia 31 
grudnia 2015 r. na usługi informatyczne – 1 uchwała.

16. W sprawie zatrudnienia na umowę o pracę w wymia-
rze 1 etatu na stanowisku sprzątaczki w ŚIPiP w Kiel-
cach od 1.02.2015 r. do 31. 12. 2016 r. – 1 uchwała.

17. W sprawie zarządzenia wyborów delegatów na XXXI 
Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielę-
gniarek i Położnych VII Kadencji oraz określenia ka-
lendarza wyborczego – 1 uchwała.

18. W sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej 
i przyjęcia regulaminu jej działania – 1 uchwała.

19. W sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych do rozpatrywania odwołań od 
decyzji Okręgowej Komisji Wyborczej – 1 uchwała.

Z prac Okręgowej Rady i Prezydium

Styczeń 2015 

12-13
Przewodnicząca Zofia Małas uczestniczyła w po-
siedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie.

15 Przedstawiciele ŚIPiP uczestniczyli w pikiecie or-
ganizowanej przez OZZPiP w Sandomierzu.

16
Spotkanie Zespołu pielęgniarek w środowisku na-
uczania i wychowania z udziałem przedstawicieli 
Kuratorium Oświaty i NFZ.

21
Posiedzenie Komisji Finansowej. Członkowie roz-
patrzyli 2 wnioski o przyznanie pomocy koleżeń-
skiej.

27 XXVII posiedzenie Okręgowej Rady. Obecnych 
było 25 członków Rady.

Luty 2015

6

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Zofia Małas uczestniczyła w kon-
ferencji „Nowe spojrzenie na diabetologię w pielę-
gniarstwie”.

10 Spotkanie Pełnomocników ORPiP.

11
Posiedzenie Komisji Finansowej. Członkowie Ko-
misji rozpatrzyli 1 wniosek o przyznanie pomocy 
koleżeńskiej.

K A L E N D A R I U M
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12

Posiedzenie Komisji Etyki.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Członkowie ko-
misji rozpatrzyli 56 wniosków o przyznanie dofi-
nansowania kosztów szkoleń.

16
Przewodnicząca Zofia Małas uczestniczyła w po-
siedzeniu Komisji Budżetowej NRPiP w Warsza-
wie.

17 XXXVII posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady. 
Obecnych było 8 członków Prezydium.

19 Spotkanie Zespołu Pielęgniarek Epidemiologicznych.

24 Przewodnicząca Zofia Małas uczestniczyła w posiedze-
niu Komisji Prawa i Legislacji NRPiP w Warszawie.

25
Przewodnicząca Zofia Małas uczestniczyła w pracach 
Zespołu ds. norm zatrudniania pielęgniarek i położ-
nych. Spotkanie odbyło się w NRPiP w Warszawie.

26 Spotkanie Zespołu Pielęgniarek Środowiskowo-
-Rodzinnych.

Marzec 2015

3 XXVIII posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych. Obecnych było 22 członków Rady,

5

Spotkanie Przewodniczącej Zofii Małas z Pielę-
gniarską Kadrą Kierowniczą oraz Wojewódzkimi 
Konsultantami w dziedzinach pielęgniarstwa. Spo-
tkanie odbyło się w siedzibie ŚIPiP.

6 Spotkanie Zespołu położnych.

10

W siedzibie ŚIPiP odbyły się postępowania kon-
kursowe na stanowisko pielęgniarki oddziałowej 
oddziału reumatologii i oddziału neonatologii 
w PZOZ w Starachowicach.

11
Posiedzenie Komisji Socjalno-Finansowej. Człon-
kowie Komisji rozpatrzyli 4 wnioski o przyznanie 
pomocy koleżeńskiej.

12
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Członkowie roz-
patrzyli 41 wniosków o dofinansowanie kosztów 
szkoleń.

17 XXXVIII posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady. 
Obecnych było 11 członków Prezydium.

19 XXX Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Pielęgnia-
rek i Położnych w Kielcach.

23
Przewodnicząca Zofia Małas uczestniczyła w Kon-
wencie Przewodniczących Okręgowych Izb pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie.

24-25
Przewodnicząca Zofia Małas uczestniczyła w po-
siedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie.

27

W siedzibie ŚIPiP odbyło się szkolenie dla położ-
nych i pielęgniarek nt. Masaż noworodków i ma-
łych dzieci. Szkolenie przeprowadziła Firma Fami-
ly Service Pelargos.

Jesienią 2015 roku kończy się VI kadencja działalno-
ści Samorządu. Oznacza to, że musimy dokonać wyboru 
nowych delegatów, a spośród nich na XXXI Okręgowym 
Sprawozdawczo Wyborczym Zjeździe Pielęgniarek i Po-
łożnych wybrać nową Przewodniczącą ŚIPiP, członków 
Okręgowej Rady i Pielęgniarek i Położnych, Przewodni-
czących i Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okrę-
gowego Sądu i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Pierwszym etapem przeprowadzenia procedury wybor-
czej jest dokonanie wyboru delegatów spośród członków 
danego Rejonu Wyborczego.

W przypadku szpitali zatrudniających dużą ilość pielęgniarek 
i położnych tworzono odrębny rejon wyborczy i wybory dele-
gatów będą odbywały się w tym przypadku na terenie szpitala.

Nie w każdym przypadku istniała możliwość takiej 
organizacji wyborów, by rejon wyborczy stanowiły pie-
lęgniarki i położne z jednego zakładu pracy. Lecznic-
two otwarte i inne mniejsze zakłady pracy, zatrudniające 
mniejszą ilość pielęgniarek i położnych zostały łączone 
i tworzono rejony wspólne dla kilku placówek. 

W przypadku łączonych placówek i wspólnego rejonu 
wyborczego planowane jest organizowanie zebrań wybor-

czych w siedzibie SIPiP w Kielcach ulica Nowy Świat 32 A.
Wykaz rejonów wyborczych z przypisanymi do niego 

zakładami pracy znajduje się na stronie internetowej www.
sipip.kielce.pl w zakładce „wybory VII kadencji”. Tam rów-
nież mogą Państwo sprawdzić, czy figurują na listach człon-
ków danego rejonu wyborczego. Można również zgłosić się 
do pełnomocnika, u którego też dostępne są listy wyborców.

Przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązują-
cym regulaminem wyborów organizowane jest tylko 
jedno zebranie wyborcze w jednym ustalonym wcze-
śniej terminie.

Termin i miejsce zebrania wyborczego zostaną ogło-
szonę w formie pisemnej w miejscu zatrudnienia oraz 
na stronie internetowej www.sipip.kielce.pl.

Prosimy również o zapoznanie się z uchwałami doty-
czącymi przeprowadzania wyborów.

Poniżej zamieszczamy uchwałę NR 777/VI/2015 Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 
14 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia rejonów wybor-
czych i określenia liczby delegatów wybieranych w rejo-
nach wyborczych na XXXI Okręgowy Sprawozdawczo-
-Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Wybory delegatów na VII kadencję działalności 
Samorządu Pielęgniarek i Położnych
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Zgodnie z treścią art. 11 ust.1 ustawy samorządowej 
członkowie samorządu mają prawo wybierać i być wybie-
rani do organów izb, co oznacza, że co do zasady każdy 
członek samorządu może wybierać innych kandydatów 
do organów izby (czynne prawo wyborcze) lub może być 
kandydatem do tych organów (bierne prawo wyborcze). 

Przepis ten wskazuje ograniczenia dotyczące upraw-
nień wyborczych, tj. zastrzeżenia z art. 12 oraz z art. 13 
ust. 2-4.

Art.12 ust.1 określa, że czynne prawo wyborcze przy-
sługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:
1) wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji 

z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 
ust. 1 pkt 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania 
zawodu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 7 lub

2) wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny 
pozbawienia praw publicznych lub środek karny pole-
gający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub 
prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środ-
ka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykony-
wania zawodu.
Tym samym, wskazana kategoria osób nie może wybie-

rać innych do organów Izb.
Art. 12 ust.2. wskazuje, że bierne prawo wyborcze przy-

sługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:
1) zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na pod-

stawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej lub

2) wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny 
pozbawienia praw publicznych lub środek karny pole-
gający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub 
prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środ-
ka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykony-
wania zawodu, lub

3) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popeł-
nione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-
blicznego, lub

4) ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 
pkt 2-8 – do czasu upływu terminu zatarcia kary lub 
upływu terminu, na który został orzeczony środek za-
bezpieczający.
Dodatkową kategorię osób, którym nie przysługu-

je prawo do bycia wybranym przewiduje art. 12 ust. 3, 
wskazując, że bierne prawo wyborcze nie przysługuje 
członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku 
w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wyko-
nali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia 
opłacenia tej składki.

Oznacza to tyle, że tak określona kategoria członków 
samorządu nie może być wybrana do organów izb. Usta-
wa wskazuje w art. 6 organy Naczelnej Rady, natomiast 
organy Okręgowej Izby wskazuje art. 7 ustawy samorzą-
dowej.

Organami Naczelnej Izby są:
1) Krajowy Zjazd;
2) Naczelna Rada;
3) Naczelna Komisja Rewizyjna;
4) Naczelny Sąd;

Organami okręgowej izby są:
1) okręgowy zjazd;
2) okręgowa rada;
3) okręgowa komisja rewizyjna;
4) okręgowy sąd;
5) okręgowy rzecznik

Ponieważ kandydaci na delegatów na okręgowy zjazd, 
to także kandydaci do organu izby, to wymieniowe wyżej 
ograniczenia bądź wykluczenia także dotyczą kandyda-
tów do organów.

Wyjaśnienia dotyczące praw wyborczych członków samorządu zawodowego

Przemysław Majewski – radca prawny ŚIPiP

w sprawie ustalenia rejonów wyborczych i określenia licz-
by delegatów wybieranych w rejonach wyborczych na XXXI 
Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd VII kadencji.

§ 1
1. Rejestr wyborców stanowią pielęgniarki i położne 

wpisane na listę członków okręgowej izby na dzień 30 
marca 2015r., które posiadają czynne prawo wyborcze.

2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane:
 a) imię i nazwisko,
 b) numer prawa wykonywania zawodu.
3. Do rejestru wyborców można dopisać na jej wniosek 

pielęgniarkę/położną, która została skreślona z listy 
członków innej okręgowej izby po dniu 30 marca 
2015 r. o ile przedstawi zaświadczenie, że nie brała 
udziału w wyborach delegatów w poprzedniej izbie.

§ 2
1. Określa się, że jednego delegata wybiera się na 40 

osób zarejestrowanych w danym rejonie wyborczym.
2. Przy ustaleniu liczby delegatów na okręgowy zajazd 

z każdego rejonu wyborczego obowiązuje zasada za-
chowania proporcjonalności w określeniu liczby dele-
gatów odrębnie spośród pielęgniarek i spośród położ-
nych.

3. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby pielęgniarek i po-
łożnych należących do rejonu wyborczego przez liczbę 
określoną w ustępie 1 reszta dzielenia przewyższa po-
łowę tej liczby przyznaje się dodatkowy mandat.

4. W przypadku gdy na podstawie § 3 ust. 3 do rejestru 
wyborców w rejonie wyborczym zostanie dopisana do-
datkowa osoba a wpłynie to na ilość mandatów, Okrę-

UCHWAŁA NR 777/VI/2015
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2015 r.
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Rejony Wyborcze na VII kadencję samorządu pielęgniarek i położnych ŚIPiP

Nr Rejonu Pełnomocnik, osoba 
odpowiedzialna członek 

komisji wyborczej 

Zakład pracy Ilość członków 
rejonu /ilość 
mandatów

Termin
wyborów
w Rejonie

Rejon 
1

Alina Jamrozik
Zofia Małas

Wojewódzki Szpital Zespolony 
NZOZ Diaverum Stacja Dializ Kielce

774/19

Rejon 
2

Agata Roszewska 
Ewa Mikołajczyk

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
w Kielcach ul. Langiewicza 2 

237/10

Rejon 
3

Teresa Lato
Zofia Małas

NZOZ Szpital Kielecki 153/6

Rejon 
4

Anna Sławińska
Marzena Pyk

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 w Kielcach
 ul. Artwińskiego 3

445/11

Rejon
5

Lucyna Wychowaniec
Ewa Mikołajczyk

ŚCMIN 
Kielce ul. Prosta 30

146/4

Rejon
6

Bożena Sobczyńska 
Zofia Małas

ZOZ MSWiA
Wojskowa Przychodnia Lekarska
Areszt Śledczy w Kielcach 

114/3

Rejon 
7 

Barbara Liberek
Elżbieta Skuza

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska 89/2

Rejon 
8

Mariusz Pająk
Ewa Wojcieszek

ZOL-Kielce ,DPS-y-Kielce ul. Jagiellońska, Tarnowska, 
Sobieskiego, Żeromskiego, Złota
Dom seniora Peryferyjna
Dom dla Dzieci, ul Chęcińska 

119/3

Rejon 
9

Stanisława Olejarczyk
Wiesława Tkacz
Jolanta Maliszewska

NZOZ Promed, NZOZ Darimed,
NZOZ Centrum Sp. z o.o.
NZOZ Supramed, NZOZ PolMomed,
NZOZ Endomed, PCUM 
NZOZ Partner, ŚCPiA – Dewońska,
NZOZ Medyk – Orzeszkowej,
NZOZ Dermatolog – Na Stoku
Alergo-Med. – Mickiewicza
Med. Pracy – Olszewskiego
WOMP – Olszewskiego
Center Med. – Piekoszowska 
Polmo-Med. – Zagnańska, 
Artimed – Paderewskiego, Centrum Med. – Zagnańska, 
Centrum Zdrowia – Kościuszki
Centrum Med. Zdrowie – Warszawska,
NZOZ-MotoMed – Słoneczna,
Przychodnia Kalinka – Kazanowskiego
Pul-Med Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu 
Oddechowego Kielce
NZOZ Dalmed
NZOZ Patron

259/6

gowa Rada Pielęgniarek i Położnych aneksem zmienia 
treść załącznika 1.
§ 3
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kielcach 

ustala 44 rejony wyborcze. 
§ 4
Wykaz rejonów wyborczych oraz liczbę delegatów 

w poszczególnych rejonach wyborczych zawiera załącz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Jacek Gawłowski

Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Ewa Mikołajczyk

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych

Zofia Małas
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Nr Rejonu Pełnomocnik, osoba 
odpowiedzialna członek 

komisji wyborczej 

Zakład pracy Ilość członków 
rejonu /ilość 
mandatów

Termin
wyborów
w Rejonie

Rejon 
10

Mariola Wojciechowska
Kazimiera Zdziebło

Żłobek – Nr-5 ;12;13;15;17; Małe Aniołki
NZOZ Pul-Med, UJK, 
Medica – Kielce,
Urząd Marszałkowski, 
Promotor – Szkolna, 
Crossmed – Jagiellońska, Omega – Jagiellońska,
Przedszkole – Wrzosowa,
RCKiK – Kielce, WSSE – Jagiellońska, 
Mariomed – Kielce, BetaMed Kielce

116/3

Rejon 
11

Anna Zimny
Bogumiła Kowalczyk-Sroka

WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 301/8

Rejon 
12

Joanna Skrzyniarz
Piotr Hamerlak

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy 262/7

Rejon 
13

Beata Radek
Jacek Gawłowski

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego 
i Transportu Sanitarnego w Kielcach 

130/3

Rejon 
14

Dorota Klamka 
Jadwiga Maciejska

Szpital Powiatowy Chmielnik,
SPZOZ Chmielnik, SZOZ Pierzchnica, 
Dom Seniora – Pierzchnica.
Dom Opieki Rodzinnej – Pierzchnica.
DPS Łagiewniki
Pielęgniarki ind. opłacające składki

88/2

Rejon 
15

Krystyna Radomska 
Anna Słoma
Ewa Wojcieszek

SZPOZ Sitkówka-Nowiny
DPS Zgórsko, OLU – Chęciny 
NZOZ „Morawica” 
NZOLiR – Bilcza 
SZPOZ – Chęciny 
Pielęgniarki ind. opłacające składki

53/1

Rejon 
16

Małgorzata Chatys 
Ewa Wojcieszek

SZPOZ Piekoszów, GOZ Mniów,
SOZ – Kostomłoty, SOZ – Strawczyn
SZOZ – Zagnańsk
Żłobek – Piekoszów
Bezrobotna – Łopuszno
Pielęgniarki ind. opłacające składki

50/1

Rejon 
17

Barbara Forma
Ewa Wojcieszek

SZPOZ Bodzentyn, POZ Górno
GOZ – Raków
Przychodnia Bieliny
Wielmed – Łagów
SPGZOZ – Nowa Słupia 
Pielęgniarki ind. opłacające składki

46/1

Rejon
18

Jadwiga Juszko
Małgorzata Madyś

„CARITAS” Kielce 68/2

Rejon 
19

Elżbieta Papier
Jadwiga Maciejska

ZOZ Busko-Zdrój 255/6

Rejon 
20

Anna Toporowska
Małgorzata Kryczka

NZOZ „Eskulap ”Solec-Zdrój
NZOZ „Solmed” Solec-Zdrój
DPS Zborów, SZOZ – Wiślica
SPZPOZ – Busko-Zdrój
PSSE – Busko-Zdrój
NZOZ – Pacanów, DPS – Słupia
NZOZ Medica – Stopnica
SPZOZ –Gnojno
SZOZ – Nowy Korczyn
Pielęgniarki ind. opłacające składki

77/2
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Nr Rejonu Pełnomocnik, osoba 
odpowiedzialna członek 

komisji wyborczej 

Zakład pracy Ilość członków 
rejonu /ilość 
mandatów

Termin
wyborów
w Rejonie

Rejon 
21

Izabela Madejska
Jadwiga Maciejska

NZOZ Sanatorium „RAFAŁ”, 21 Wojskowy Szpital 
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, 
 FNSZZPL Sanatorium „WŁÓKNIARZ”
Sanatorium „NIDA” Busko-Zdrój 
Uzdrowisko – Busko-Zdrój

176/4

Rejon 
22

Ewa Majchrzyk
Małgorzata Madyś

NZOZ Szpital Specjalistyczny Jędrzejów 157/4

Rejon
23

Urszula 
Wojtasik-Kaczmarek
Małgorzata Madyś

Centrum Dializ Fresenius – Jędrzejów 
ZPOZ – Jędrzejów 
Promed – Nagłowice
MGZOZ – Małogoszcz
GZOZ – Sobków, GOZ – Imielno
GOZ – Wodzisław, DPS – Mnichów
MGOZ – Sędziszów
NZOZ Graca Med. – Sobków
Eskulap – Sędziszów 
Pielęgniarki ind. opłacające składki

99/2

Rejon 
24

Agnieszka Kula-Kielian
Barbara Chudera

SP ZOZ – Kazimierza Wielka,
DPS – Bejsce, G0ZOZ – Bejsce
MAXMED – Kazimierza Wielka
NZOZ MAXMED – Kazimierza Wielka

77/2

Rejon 
25

Maria Boczek
Anna Łoś-Wróbel

ZOZ Końskie – Szpital 399/10

Rejon 
26

Jadwiga Bilska 
Anna Łoś-Wróbel

SPZOZ Stąporków, MOMP – Stąporków,
ŚCR Czarnecka Góra, GZOZ – Słupia
SPZOZGOZ Smyków, PZOZ – Fałków
NZOZ Południowa Końskie,
Grupowa Praktyka Pielęgniarek,
NZOZ „Rodzina” Końskie, 
Publiczny ZOZ Radoszyce
SPZOZ – Gowarczów, DPS – Ruda Pilczycka, 
PZOZ – Ruda Maleniecka
Związek Walki Zbrojnej Końskie 
Przychodnia Zdrowie – Końskie
DPS Cichy Zakątek – Końskie

150/4

Rejon 
27

Anna Bernat
Beata Stępień

TOP Medicus – Opatów 95/2

Rejon 
28

Justyna Piątkiewicz
Anna Bernat

SPZOZ – Opatów, SPZOZ Iwaniska,
SPZOZ – Baćkowice, NZOZ – Tarłów
SPZOZ – Sadowie, NZLA – Lasocin
SPZOZ – Ożarów,
NZOZ „Zdrowie” – Opatów, 
NZOZ Medyk – Opatów
Ośrodek Zdrowia – Wojciechowice
DDS – Zochcinek, Czachów, Sobów 
Pielęgniarki ind. opłacające składki

87/2

Rejon 
29

Hanna Głąbień
Grażyna Mikołajczyk

ZOZ – Ostrowiec Św. 
Centrum Kardiologii Inwazyjnej – Ostrowiec Św. 

382/10

Rejon 
30

Elżbieta Majka
Edyta Walaszczyk
Kunegunda Bańda

ZPS Krasnal – Ostrowiec, Vitamed – Kunów, 
GZOZ – Waśniów
OLP PROMED – Ostrowiec

210/5
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Nr Rejonu Pełnomocnik, osoba 
odpowiedzialna członek 

komisji wyborczej 

Zakład pracy Ilość członków 
rejonu /ilość 
mandatów

Termin
wyborów
w Rejonie

NSZOZ GOMED – Ostrowiec
NZOZ RODZINA – Ostrowiec
NZOZ Puls – Ostrowiec
NZOZ Szkolmed – Ostrowiec
NZOZ Centyl – Ostrowiec
Nowomed – Ostrowiec
Żłobek Pajacyk – Ostrowiec
Eskulap Med. – Bodzechów
DPS Os. Słoneczne, Grabowiecka,
ŚOT Zeta Mi – Ostrowiec,
Starostwo Powiatowe, Med. Szkolna,
SPZPOZ – Ćmielów, Pacjent – Ostrowiec, 
GUM – Ostrowiec, DS. Przystań – Ostrowiec
Emerytki

Rejon
31

Anna Spychała
Jadwiga Makuch

ZOZ Pińczów 126/3

Rejon 
32

Izabela Oszmiana
Jadwiga Makuch

SZOZ Pińczów
SZOZ Michałów
DPS Pińczów
SZOZ – Złota

55/1

Rejon 
33

Barbara Ryba
Lucyna Broszko

SPZ ZOZ – Sandomierz 
Centrum Dializ Fresenius - Sandomierz

372/9

Rejon 
34

Ewa Pruś 
Małgorzata Surowiec

NZOZ Zdrowie – Sandomierz
PMPiMR Medical – Sandomierz
DPS – Sandomierz
Grupowa praktyka pielęgniarek
NZOZ – Rokitek, PSSE – Sandomierz
NZMR – Sulisławice, NZOZ – Klimontów
NZOZ GMR – Klimontów, NZOZ – Dwikozy
Mig Med. –Łoniów, GSPZPOZ – Obrazów
SPZOZ – Samborzec, NZOZ – Wilczyce
NZOZ Medyk – Koprzywnica
NZOZ Nasze Zdrowie – Zawichost
Fundacja Sadyba – Łoniów

94/2

Rejon
35

Marzanna Grzelka
Leokadia Ławińska

ZOZ Skarżysko-Kam. 274/7

Rejon
36

Monika Kamionka
Ewa Wojcieszek

OLK SPZOZ Skarżysko-Kam. 30/1

Rejon 
37

Dorota Sorbian
Ewa Wojcieszek

SP ZOZ Przychodnie Miejskie Skarżysko
SP ZOZ – Skarżysko Kościelne
NZOZ Medicus – Skarżysko-Kam.
PSSE – Skarżysko-Kam.
Przychodnia Na Zielnej – Skarżysko-Kam.
Przychodnia Alfa – Skarżysko-Kam.
Przychodnia Zdrowie – Skarżysko-Kam.
DPS – Skarżysko-Kam, SPZOZ – Bliżyn
MOMP – Skarżysko-Kam.
Indywidualna praktyka pielęgniarska
NZOZ Medycyna Szkolna – Skarżysko-Kam
NZOZ Promyk – Suchedniów
ZOD Anna – Skarżysko – Kość.
NZOZ – Łączna
Żłobek – Skarżysko-Kam.

111/3

Rejon 
38

Monika Szydełko
Ewa Obara

PZOZ Starachowice 321/8



BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

18

Nr Rejonu Pełnomocnik, osoba 
odpowiedzialna członek 

komisji wyborczej 

Zakład pracy Ilość członków 
rejonu /ilość 
mandatów

Termin
wyborów
w Rejonie

Rejon
39

Jolanta Zaczyńska
Ryszard Chruszczewski

PAKS – Starachowice, Medical – Starachowice
NZOZ Ariadna – Starachowice
NZOZ WAMED – Starachowice
Vita Centrum Zdrowie – Starachowice
NZOZ Visus – Starachowice
PSSE – Starachowice 
Pielęgniarki ind. opłacające składki

112/3

Rejon 
40

Renata Wrzesień
Ryszard Chruszczewski

DPS – Starachowice
DPS – Kałków-Godów
PZOZ – Mirzec, GZOZ – Pawłów 
SZOZ – Wąchock 
NZOZ Panaceum – Brody
Pielęgniarki ind. opłacające składki

81/2

Rejon 
41

Marzena Lech
Izabela Ostrowska 

SPZZOZ – Staszów 271/7

Rejon 
42

Wiesława Zamojska
Izabela Ostrowska

Centrum Medyczne – Połaniec Zawada
SPZOZ – Połaniec, NZOZ – Łubnice
PSnaRzOzUU KOŁO – Staszów
SCM sp z o.o. – Koniemłoty
NZOZ Zdrowie – Koniemłoty
Indywidualna praktyka 
Przychodnia Rodzinna – Jurkowice
Centrum Med. Auxilium – Bogoria
SGOZ – Oleśnica, SPZOZ – Szydłów
Żłobek w Połańcu, DPS – Pęcławice
MGSPZOZ – Osiek, GSPZOZ – Rytwiany
ZOL – Kurozwęki 

127/3

Rejon
43

Sylwia Uniejewska 
Jolanta Paciuch

ZOZ Włoszczowa 194/5

Rejon 
44

Ewa Kozieł
Jolanta Paciuch

GZOZ Krasocin, PSSE – Włoszczowa
GOZ – Kluczewsko, DPS – Włoszczowa
NZOZ Zdrowie –Moskorzew
GSPZOZ – Secemin
NZOZ Novomed – Włoszczowa
Pielęgniarki ind. opłacające składki

47/1

Ilość osób w rejestrze wyborczym – 7825 – stanowi to – 200 mandatów

KOMUNIKAT 
KONFERENCJA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO W OSTROWCU ŚW.

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. wraz ze Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kielcach informuje, 
iż w dniu 12 czerwca 2015 r. odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla personelu medycznego 

,,Pielęgniarka i położna we współczesnym systemie ochrony zdrowia”
organizowana już po raz piąty w Ostrowcu Św.
Planowane miejsce spotkania: Muzeum Archeologiczne i Rezerwat ,,Krzemionki” Sudół 135 A, 27- 400 Ostrowiec Św.
Proponowane zagadnienia:
• Etyka w pracy pielęgniarki i położnej,
• Problemy zawodowe współczesnej pielęgniarki/ położnej,
• Dylematy etyczne ochrony zdrowia XXI wieku,
• Nowoczesne metody opieki nad pacjentem w lecznictwie otwartym i zamkniętym.
Osoby chętne do wystąpienia podczas konferencji prosimy o zgłaszanie propozycji tematów do dnia 15 maja 2015 r. 
na adres: zdrowie@powiat.ostrowiecki.eu
Program konferencji wraz z zasadami uczestnictwa dostępny będzie na stronie Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Kielcach http://www.sipip.kielce.pl/ oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiato-
wego w Ostrowcu Św. http://www.powiat.ostrowiecki.eu/index.php/starostwo/struktura-organizacyjna/wydzial-zdro-
wia po 15 maja br.

Serdecznie zapraszamy
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17 kwietnia 2015 roku w Ośrodku Kształcenia naszej 
Izby odbyła się po raz drugi bezpłatna konferencja nauko-
wo-szkoleniowa poświęcona profesjonalnemu leczeniu 
ran, w której uczestniczyło blisko 150 pielęgniarek i po-
łożnych naszego województwa. 
Organizatorzy:
– Evereth Publishing
– Katedra Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskie-

go Uniwersytetu Medycznego

Koordynator i Opiekun Naukowy:
– dr hab. N. med. Marek Kucharzewski, wiceprezes Za-

rządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Zakład 
Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego, specjalizacja chirurgia ogólna.

Główny partner Konferencji:
– Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przy współ-

pracy Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek Położnych.

KONFERENCJA
„Postępowanie z raną przewlekłą”

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zamieszczonego poniżej artykułu 
oraz odwiedzania strony internetowej http://evereth.pl/

Samodzielność i autonomia 
zawodowa pielęgniarek i położnych

Teresa Kuziara – wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pielęgnowanie XIX/XX wieku rozumiane było jako 
działanie, w którym decydowanie o sprawach dotyczą-
cych pacjenta leżało w gestii lekarza, jako wyuczona praca 
na zlecenie lekarza, wykonywanie czynności za pacjenta. 
Pielęgniarka zaś definiowana była jako osoba charakte-
ryzująca się określonymi cechami charakteru, empatią, 
etyczną i nienaganną postawą, dobrym przygotowaniem 
zawodowym oraz umiejętnością pracy w trudnych fizycz-
nie i psychicznie warunkach. Zadania zawodowe wyko-
nywane przez pielęgniarkę były wypadkową: stereotypu 
osobowości, zleceń lekarskich, zakresu obowiązków, za-
kresu wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie kształce-
nia i doskonalenia zawodowego oraz ustawodawstwa.

Współcześnie pielęgnowanie definiowane jest jako sa-
modzielne działanie, w którym decydowanie o sprawach 
dotyczących pacjenta leży w gestii pielęgniarki. Jest ele-
mentem integracji działań opiekuńczych, leczniczych, te-
rapeutycznych, edukacyjnych i promocji zdrowia. Zawód 

pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym 
uprawniającym do udzielania świadczeń zdrowotnych, 
którego uprawnienia wynikają z ustawy o zawodach pie-
lęgniarki i położnej. Ujęty w grupie specjalistów do spraw 
zdrowia w zapisach rozporządzenia MPiPS w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku 
pracy oraz zakresu jej stosowania. Specjaliści to zawo-
dy wymagające wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, 
umiejętności oraz doświadczenia. Pielęgniarka zaś to 
osoba posiadająca dyplom szkoły pielęgniarskiej, posia-
dająca prawo wykonywania zawodu, realizująca funkcje 
zawodowe pielęgniarskie, sprawująca opiekę nad czło-
wiekiem zdrowym i chorym, w różnym wieku, w pod-
miocie leczniczym, miejscu nauczania, wychowania, 
zamieszkania i przebywania, podlegająca zmianom w za-
kresie wykształcenia, uprawnień, kompetencji i świado-
mości zawodowej. Realizująca pielęgnowanie zawodowe 
rozumiane jako wyuczoną, celową i planową pracę pielę-
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gniarki na rzecz człowieka potrzebującego, mająca na celu 
doprowadzenie do utrzymania i promowania zdrowia, 
przywracanie zdrowia lub ograniczanie skutków choroby 
i towarzyszenie pacjentowi; towarzyszenie człowiekowi 
w zdrowiu, chorobie, niepełnosprawności; kształtowanie 
umiejętności samoopieki i opieki ze strony najbliższych.

Autonomia pielęgniarek świadczy o profesjonalnej nie-
zależności czyli o posiadaniu władzy pozwalającej na po-
dejmowanie własnych decyzji; zakresie wolności potrzeb-
nej do działania zgodnego z profesjonalnymi podstawami 
wiedzy; odpowiedzialności za dokonane wybory i działa-
nia; pełnej świadomości przekonań i wartości stojących za 
dokonanym wyborem.

Zawód pielęgniarki jest zawodem prawnie regulowa-
nym – wymaga specjalnych kwalifikacji zawodowych, 
używania tytułu zawodowego oraz stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu o czym mówi ustawa z dnia 15 
lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej; jest za-
wodem wolnym tzn. pielęgniarki i położne mogą prowa-
dzić praktykę zawodową na zasadach zawartych w usta-
wie o swobodzie działalności gospodarczej oraz kodeksie 
prawa handlowego; jest zawodem samodzielnym na co 
wskazuje już art.2 ustawy o zawodach, świadczy o wy-
sokim stopniu profesjonalizmu zawodowego i współdzia-
łaniu samodzielnego zawodu w zespole terapeutycznym; 
jest zawodem zaufania publicznego – zgodnie z art. 17 
ust.1 Konstytucji RP – możliwość tworzenia samorządu 
zawodowego w celu sprawowania pieczy nad należytym 
wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu pu-
blicznego i dla jego ochrony, gdyż osoby wykonujące ten 
zawód reprezentują interes publiczny, którym jest dobro 
pacjenta – wartość szczególnie ważna – życie i zdrowie.

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej określa za-
sady wykonywania tych zawodów, które mają charakter 
obligatoryjny tzn., że na osobach wykonujących te zawo-
dy ciąży prawny obowiązek ich stosowania; są powszech-
ne – dotyczą wszystkich osób wykonujących te zawody 
niezależnie od formy wykonywania zawodu (status pra-
cownika, umowa cywilno-prawna, przedsiębiorca); mają 
charakter nadrzędny nad postanowieniami aktów we-
wnętrznych regulujących funkcjonowanie podmiotów 
będących miejscem wykonywania zawodu pielęgniarki/
położnej. 

Podstawowe zasady wynikające z cyt. ustawy dotyczą-
ce osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej to 
konieczność:
– posiadania prawa wykonywania zawodu stwierdzo-

nego lub przyznanego przez właściwą okręgową radę 
pielęgniarek i położnych,

– postępowania z zachowaniem należytej staranności, 
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zgodnie ze 
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie 
z zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw 
pacjenta i jego bezpieczeństwa, wykonania pisemne-
go zlecenia lekarskiego w dokumentacji medycznej, 
prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 
2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
informowania pacjenta i zachowania tajemnicy, udzie-
lania pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowot-
nego.
Ustawa także definiuje co rozumie się przez wykony-

wanie zawodów. Wykonywanie zawodu pielęgniarki po-
lega m.in. w szczególności na: rozpoznawaniu warunków 
i potrzeb zdrowotnych pacjenta; rozpoznawaniu proble-
mów pielęgnacyjnych pacjenta; planowaniu i sprawowa-
niu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; samodzielnym 
udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyj-
nych oraz medycznych czynności ratunkowych; realizacji 
zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i reha-
bilitacji; orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opie-
kuńczo-pielęgnacyjnych; edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowia. Zakres wykonywanych przez pielęgniarkę zadań 
zawodowych uwarunkowany jest: stopniem i poziomem 
przygotowania zawodowego, rozwojem zawodu, miej-
scem i stanowiskiem pracy.

Samodzielność i autonomia zawodowa nierozerwalnie 
związana jest z odpowiedzialnością, która jest znakiem 
profesjonalizmu, dowodem zaufania, przywilejem a także 
cechą charakteru. Odpowiedzialność ponoszona jest wo-
bec siebie, wobec innych oraz wobec prawa. Odpowie-
dzialność tokonieczność, obowiązek moralny i prawny 
odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konse-
kwencji. Pielęgniarki ponoszą odpowiedzialność prawną 
i moralną. W etyce odpowiedzialność jest określana jako 
świadomość człowieka, że za czyny wykonane bądź za 
niewykonanie czynów, a więc za zachowanie nakazane 
lub zakazane normą moralną, jest oceniany pozytywnie 
lub negatywnie. Szczególnym rodzajem odpowiedzialno-
ści pielęgniarki jest odpowiedzialność zawodowa rozu-
miana jako obowiązek moralny lub prawny ponoszenia 
konsekwencji za wykonane osobiści lub polecone innej 
osobie do wykonania czynności zawodowe lub za ich za-
niedbanie bądź zaniechanie. Jest związana z przynależno-
ścią do określonej grupy zawodowej i wiąże się z interpre-
tacją przyjętych przez te grupę norm określonych między 
innymi w kodeksie deontologicznym. Odpowiedzialność 
zawodową ponoszą pielęgniarki i położne przed organami 
samorządu pielęgniarek i położnych za: zawinione naru-
szenie zasad wykonywania zawodu; naruszenie przepi-
sów regulujących wykonywanie zawodu; postępowanie 
sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.

Pielęgniarki ponoszą odpowiedzialność prawną i mo-
ralną za realizację obowiązków zawodowych tj: realizo-
wanie opieki na możliwie najwyższym poziomie i z za-
stosowaniem właściwych metod; zachowanie tajemnicy 
zawodowej; informowanie pacjenta o zakresie realizowa-
nej opieki pielęgniarskiej; ochronę zdrowia i bezpieczeń-
stwa pacjenta; uzyskanie zgody pacjenta na proponowany 
program pielęgnowania.
Literatura u autorki
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ETYCZNE ASPEKTY TRANSPLANTACJI

Jolanta Paciuch, Bożena Dróżdż – Komisja Etyki ŚIPiP w Kielcach

W dniu 16 kwietnia 2015 roku w siedzibie 
ŚIPiP w Kielcach w ramach cyklicznych po-
siedzeń Komisji Etyki odbyło się szkolenie 
związane z tematyką przeszczepów narządów. 

Z inicjatywy p. Bożeny Dróżdż, pielę-
gniarki neonatologicznej szpitala w Końskich 
i dzięki zaangażowaniu p. Niny Maciejskiej 
pełniącej funkcję koordynatora transplanta-
cyjnego, pielęgniarki pracującej w Oddziale 
Nefrologii ze Stacją Dializ w Szpitalu Specja-
listycznym św. Łukasza w Końskich, podjęto 
realizację projektu. 

W szkoleniu uczestniczyło 21 osób. Mo-
deratorem spotkania była pielęgniarka p. 
Wiesława Saladra, koordynator transplanta-
cyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach, która przygotowała wystąpienie nt. „Śmierć 
mózgu, badania kliniczne dotyczące dawcy zmarłego”. 

Wprowadzeniem do tematyki spotkania była projekcja fil-
mu z serii „Operacja życie” oraz przedstawienie historii 
przeszczepień. Pani Katarzyna Kępa, koordynator trans-
plantacyjny szpitala w Starachowicach, zapoznała uczest-
ników z prawnymi aspektami transplantacji od dawcy 
zmarłego. Do udziału w szkoleniu zaproszono pacjentkę, 
która przedstawiła swoją historię związaną z chorobą (nie-
wydolność nerek) i funkcjonowaniem po przeszczepieniu 
nerki. Pani Edyta Karpeta zapoznała nas z informacjami 
z zakresu koordynacji transplantacji (Poltransplant) od 
dawcy zmarłego. Pani Aleksandra Tomaszek, koordynator 
transplantacyjny żywego dawcy nerki – Szpital Dzieciąt-
ka Jezus w Warszawie, zaprezentowała aspekty etyczne, 
moralne, prawne przeszczepień od dawcy żywego, w tym 
przeszczepień krzyżowych. Pan Mateusz Zatorski, psy-
cholog kliniczny, zainteresował słuchaczy aspektami psy-
chologicznymi przeszczepień od dawcy żywego. 

Spotkanie zakończyły relacje żywego dawcy nerki, 
ubarwione humorystycznym pokazem slajdów.

Zaproszeni goście przygotowali dla uczestni-
ków dużą dawkę wiadomości z zakresu trans-
plantacji, wykazując przy tym, ogromne zaanga-
żowanie. Prezentacje przedstawiano w sposób 
bardzo interesujący, skłaniając do zastanowie-
nia i rozważań. Każdy z uczestników otrzymał 
materiały informacyjno-edukacyjne, w tym film 
pt. „Etiuda – Dar nerki darem życia”.

Pani Zofia Małas Przewodnicząca ŚIPiP 
w Kielcach zainteresowana tematyką i formą 
spotkania podejmie działania, aby w okresie 
jesiennym powtórzyć szkolenie z zapropono-
wanej tematyki, na które już dziś serdecznie 
zapraszamy.
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INFORMACJE Z PTP
II ETAP X KONKURSU „PIELĘGNIARKA ROKU” ROZSTRZYGNIĘTY!

27 lutego 2015 roku o godz. 12.00, w siedzibie Za-
rządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskie-
go – Kielce, al. IX Wieków Kielc 19 (Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu) odbyły się 
eliminacje II ETAPU KONKURSU 
„PIELĘGNIARKA ROKU 2014” .

Finalistką i zwyciężczynią 
eliminacji wojewódzkich została Pani

FĄFARA BOGUSŁAWA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 

Dziecięcy
w Kielcach

II miejsce zajęła KONECZNA ANETA – 
Powiatowy ZOZ w Starachowicach,

III miejsce zajęła GAJEK ANNA – Świętokrzyskie Cen-
trum Psychiatrii w Morawicy
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestniczkom!
Celem Konkursu „PIELĘGNIARKA ROKU” jest 

wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek - liderów, osób 
o najlepszym przygotowaniu zawodowym teoretycznym 
i praktycznym, prezentujących w swojej pracy wzorcową 
postawę etyczną oraz zaangażowanych na rzecz środowi-
ska pielęgniarskiego.

Wyłonienie jak najszerszej i najlepszej grupy pielęgniarek 
liderów będzie także znaczącym wydarzeniem promującym 
zawód pielęgniarski na poziomie:placówek ochrony zdrowia, 
regionu,województwa oraz w płaszczyźnie ogólnopolskiej.

Ma on charakter ogólnokrajowy, przeprowadzany jest 
w trzech etapach i realizowany w ramach działalności 
wojewódzkich oddziałów Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego. 
I etap – wyłonienie uczestników Konkursu w poszczegól-

nych podmiotach leczniczych;
II etap – eliminacje w oddziałach wojewódzkich PTP;
III etap – ocena projektów indywidualnych;

W pierwszym etapie zarządy wojewódzkich oddziałów 
PTP nawiązują kontakt z publicznymi i niepublicznymi 
podmiotami leczniczymi działającymi na terenie danego 

województwa. Następnie, w każdym podmiocie leczni-
czym, kadra zarządzająca wyłania uczestników konkursu 
spośród pielęgniarek/pielęgniarzy sprawujących bezpo-
średnią opiekę nad pacjentami (z wyłączeniem kadry kie-

rowniczej tj. dyrektorów ds. pielęgniarstwa, 
pielęgniarek naczelnych, przełożonych, od-
działowychoraz koordynujących).

Drugim etapem weryfikacji uczestników są 
eliminacje wojewódzkie, które polegają na prze-
prowadzeniu testu wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej z zakresu ogólnej wiedzy zawodowej, 
zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, historii zawodu oraz 

działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. 
Trzeci etap polega na ocenie projektów indywidual-

nych finalistów etapu wojewódzkiego przez Główną Ko-
misję Konkursową PTP.

Finalistka Konkursu „Pielęgniarka Roku” zostaje uho-
norowana pucharem przechodnim, przekazywanym do 
macierzystego podmiotu leczniczego.

W następnej edycji, puchar zostaje przekazany kolejne-
mu laureatowi Konkursu.

W roku 2015 będzie miała miejsce X - jubileuszowa 
edycja Konkursu, której finał odbędzie się w dniu 23 
kwietnia 2015 roku, na Warszawskim Uniwersytecie Me-
dycznym pod patronatem JM Rektora WUM. 

Udział w uroczystości wezmą przedstawiciele środowi-
ska pielęgniarskiego z całego kraju.

Tematem jubileuszowej X edycji Konkursu jest: „Po-
stęp w medycynie - pielęgniarki wobec dylematów etycz-
nych XXI wieku”.

W III etapie nasze województwo reprezentować bę-
dzielaureatka II etapu kol. FĄFARA BOGUSŁAWA. Ży-
czymy Jej powodzenia, sukcesów i trzymamy kciuki!

Dr n. hum. Zdziebło Kazimiera
Przewodnicząca PTP – Oddział Kielce
Przewodnicząca Komisji Konkursowej

II etapu konkursu

23 kwietnia 2015 roku na Uniwersytecie Medycznym 
w Warszawie odbyła się Gala X Ogólnopolskiego Kon-
kursu Pielęgniarka Roku. 

Pielęgniarką roku 2014 została pani Małgorzata 
Ossowska z oddziału PTP Gdańsk. Drugie miejsce zajął 
Marek Wojczyk oddział PTP Kraków, a trzecie miejsce 
Tarnowska Danuta z oddziału PTP Lublin.

III etap Konkursu polegał na przedstawieniu prezenta-
cji na temat „Postęp w medycynie – pielęgniarki wobec 
dylematów etycznych XXI wieku” Finalistki II Etapu (eli-

minacji wojewódzkich) były przesłuchiwane przez Komi-
sję Konkursową w dniu 22. IV. 2015. 

W uroczystościach Gali Konkursu uczestniczyli przed-
stawiciele Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Pielę-
gniarek i Położnych, konsultanci krajowi i wojewódz-
cy w dziedzinie pielęgniarstwa, przedstawiciele uczelni 
kształcących pielęgniarki, przedstawiciele Naczelnej 
i Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, pielęgniarki 
z wielu placówek, pracodawcy i wielu innych pracowni-
ków ochrony zdrowia.

FINAŁ X KONKURSU „PIELĘGNIARKA ROKU”
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Gościem specjalnym na Gali była dziennikarka Aga-
ta Młynarska, która próbowała pokazać jak środowisko 
zawodowe pielęgniarek może funkcjonować w mediach 
i jak podnosić prestiż swojego zawodu.

Bardzo ciekawą prezentację dotyczącą Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 – „działania 
na rzecz rozwoju i wzmocnienia roli pielęgniarek i po-
łożnych w systemie ochrony zdrowia” przedstawiła Za-
stępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich 
w Ministerstwie Zdrowia. Nowa perspektywa budżetowa 
UE przewiduje wsparcie środowiska zawodowego pielę-
gniarek i położnych w dwóch obszarach: wzmocnienie 
roli pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia 
oraz rozwój kompetencji i kwalifikacji pielęgniarek i po-
łożnych poprzez wsparcie systemu ich kształcenia.

Podczas tegorocznego Finału Konkursu Pielęgniarka 
Roku, zostały także wręczone wyróżnienia młodym adep-
tom sztuki pielęgniarskiej (studentom) w rozstrzygniętym 
III Ogólnopolskim Konkursie Filmowym na Najlepszy 
Film Promujący Zawód Pielęgniarki w Polsce. W tym 
roku nagrody otrzymali:

I miejsce za film pt.: „I Ty możesz być pielęgniarką” 
o autorzy: Joanna Pruszyńska, Karolina Piekarska, Karoli-

na Kowalska, studenci pielęgniarstwa z Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

o pod kierunkiem dr n. med. Beaty Olejnik i dr n. med. 
Iwony Jarockiej

II miejsce za film pt.: „Pielęgniarstwo” 
o autorzy: Magdalena Krośnicka, studentka pielęgniar-

stwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej;

o pod kierunkiem dr n. med. Marzeny Sobczak
III miejsce za film pt.: „W trosce o Życie” 
o autorzy: Angelika Bielecka, Małgorzata Błaszczyk, 

Aldona Duszyńska, studenci pielęgniarstwa z Wydzia-
łu Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, 

o pod kierunkiem dr n. hum. Małgorzaty Marcysiak
dr n. hum. Kazimiera Zdziebło

przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Oddział Kielce

SPECJALIZACJE

21 kwietnia 2015 r. odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie w sprawie określenia dziedzin priorytetowych 
szkoleń specjalizacyjnych. W województwie świętokrzyskim przyjęto następujące priorytety specjalizacji na 2015 r. 
finansowane ze środków publicznych:
1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego – 25 miejsc szkoleniowych
2. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – 25 miejsc szkolenio-

wych
3. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – 25 miejsc szkoleniowych.
Specjalizacje rezerwowe:
1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – 25 miejsc szkoleniowych
2. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego – 25 miejsc szkoleniowych

Powyższe informacje nie są ostateczne, ponieważ nie są jeszcze podpisane przez Ministra Zdrowia.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” (ks. J. Twardowski)

Z głębokim smutkiem żegnamy koleżankę

MONIKĘ KACZMARCZYK
pielęgniarkę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, która odeszła od nas

3 kwietnia 2015 roku w wieku 40 lat przegrywając walkę z ciężką chorobą.
Ponieśliśmy wszyscy wielką stratę. Pielęgniarki straciły wspaniałą koleżankę, pa-

cjenci empatyczną profesjonalistkę, a rodzina najbliższą sercu osobę.
Żegnamy Cię Moniko.

Brakuje nam Twojej życzliwości, uśmiechu i pozytywnej aury, którą roztaczałaś wokół siebie. 
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Dyrekcja, koleżanki, koledzy 
ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

POŻEGNANIA
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KONDOLENCJE
„Zatrzymaj upływający czas we wspomnieniach,

a przede wszystkim pamiętaj o pięknych chwilach,
by nigdy nie poszły w zapomnienie”

Koleżance
Beacie Kielian

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

SIOSTRY TERESY
składają:

pielęgniarki i położne z SPZOZ 
w Kazimierzy Wielkiej

„I otrze z oczu wszelką łzę
I śmierci już nie będzie.

Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
Już nie będzie,

To co poprzednie przeminęło”

Koleżance

Annie Kołtuniewicz
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

TATY
składają:

pielęgniarki i położne z SPZOZ 
w Kazimierzy Wielkiej

„Im droższy człowiek tym większy ból”
Koleżance

Grażynie Nowak
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają:

koleżanki i koledzy z oddziału psychiatrycznego C 
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

Koleżance
Helenie Sitarskiej

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają:

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, 
koleżanki i koledzy z oddziału psychiatrycznego B
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

„Zamknęły się ukochane oczy,
spoczęły spracowane ręce,

przestało bić kochane serce,
człowiek odchodzi, lecz miłość zostaje,

mimo wielkiej rozpaczy pozwala żyć dalej…”

Koleżance

Barbarze Janik
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają:

Dyrekcja i pracownicy ZOLiR w Bilczy

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania
Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić…

Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania, 
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

/ks. Jan Twardowski/

Koleżance

Elżbiecie Sosnowskiej-Parzyszek
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TATY
składają:

koleżanki i koledzy 
ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

„Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd,
dla których brakuje słów”

Jan Paweł II”

Koleżance

Elżbiecie Sosnowskiej-Parzyszek
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

TATY
składają:

koleżanki ze Świętokrzyskiej
Izby Pielęgniarek i Położnych
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W dniu 22 kwietnia odbyła się przed Urzędem Woje-
wódzkim i Marszałkowskim w Kielcach pikieta pielę-
gniarek i położnych zorganizowana przez OZZPiP Re-
gion Świętokrzyski oraz ŚIPiP. Z całego województwa 
przyjechało blisko 700 osób. Następnie w siedzibie Izby 
odbyła się debata nad stanem naszego świętokrzyskiego 
i ogólnopolskiego pielęgniarstwa. Wysłano zaproszenia 
wraz z załączonym listem otwartym do wszystkich po-
słów i senatorów, władz wojewódzkich, samorządowych, 

NFZ, dyrektorów szpitali i mediów.
Spośród zaproszonych na debatę przybyli: Krzysztof 

Słoń – senator RP, Bogdan Latosiński – radny sejmiku 
województwa świętokrzyskiego, Paweł Strząbała – dy-
rektor Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Święto-
krzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, January Lewandow-
ski – dyrektor  szpitala w Skarżysku-Kamiennej, Wojciech 
Przybylski – dyrektor szpitala w Końskich.

Zdjęcia na stronach 28-29

Kielce, dnia 16 kwietnia 2015 r.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Ogólnopolskie-

go Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
oraz Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach zwraca się z prośbą o zainteresowanie 
grupą zawodową pielęgniarek i położnych oraz wa-
runkami ich zatrudnienia w placówkach służby zdro-
wia. Nasze środowisko od kilku lat wskazuje na szereg 
problemów związanych z pogarszaniem się warunków 
świadczenia pracy kierując pisemne wystąpienia do 
Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, uczestnicząc aktywnie 
w posiedzeniach Zespołów Parlamentarnych jednak działania te 
nie wywołują żadnej reakcji ani zainteresowania ze strony władz. 

To, że świadczenia medyczne finansowane przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia nie pokrywają obecnie rzeczywistych 
kosztów ich wykonywania oraz nie umożliwiają świadcze-
niodawcom w sposób należyty pokrycia kosztów zatrudnie-
nia wystarczającej liczby pracowników, w tym w grupie za-
wodowej pielęgniarek i położnych jest powszechnie znane. 
Niedofinansowanie świadczeń medycznych lub kierowanie 
pieniędzy na inne cele uniemożliwia uzyskanie realnego 
wzrostu płac grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Cały czas wzrastają obowiązki jakimi są obciążane pielę-
gniarki i położne, szczególnie w zakresie prowadzenia do-
kumentacji medycznej, sprawowania opieki nad pacjentami, 
wykonywania różnych czynności pomocniczych za inne 
grupy zawodowe. Obecnie jest zdecydowanie za mała licz-
ba zatrudnionych pielęgniarek i położnych, aby sprostać 
wszystkim oczekiwaniom pracodawców, pacjentów, NFZ, 
stąd też coraz częstsze przypadki opisywane przez media 
jako zaniedbania. Dokładana analiza prowadzi jednak do 
wniosku, że pielęgniarka lub położna, ma za dużo roboty 
papierkowej i za dużo zadań bieżących. Traci na tym opie-
ka nad pacjentem, która powinna być priorytetem służby 
zdrowia i jest podstawą wykonywania naszego zawodu.

Najważniejsze aktualne problemy naszej grupy za-
wodowej:
1) Zakres zadań jakie są zlecane do wykonania dla pielęgniarek 
i położnych uniemożliwia ich realizację w nominalnym czasie 
pracy. Do normalnych zadań pielęgniarsko – opiekuńczych oraz 
prowadzenia dokumentacji medycznej dochodzą zadania staty-
styczne dla Szpitali, zadania związane z zastępowaniem lekarzy 
przy wypełnianiu dokumentacji medycznej, którą to oni winni 

prowadzić, a nawet sytuacje wydawania poleceń 
wypełniania recept oraz zwolnień ZUS. Z drugiej 
strony pielęgniarki i położne zmuszane są także do 
zastępowania przy niektórych czynnościach salo-
wych (pojawiły się w Szpitalach firmy cateringowe 
lub firmy sprzątające, które pracują tylko w stałych 

godz. np. o 7.00 do 15.00). Dlaczego nikt w Polsce nie 
próbuje tej kwestii zdiagnozować. Bezwzględnie ko-
nieczne jest stworzenie mechanizmów ustawowych lub 
przepisów wykonawczych, które spowodują, że praco-
dawcy będą przestrzegać zasady zlecania pielęgniar-

kom i położnym wykonywania prac, które są przypisane do ich 
zawodu, bez zastępowania innych grup zawodowych. Rozwią-
zanie tej kwestii wymaga również wyposażenia np. Państwowej 
Inspekcji Pracy w możliwości kontrolne pracodawców doty-
czące w/w kwestii. Po drugie, konieczne jest zagwarantowa-
nie należytego bezpieczeństwa pacjentów, poprzez stworzenie 
prawnych mechanizmów wartościowania i wyceny stanowisk 
pracy pielęgniarek i położnych w poszczególnych procedurach 
medycznych, tak aby ilość zatrudnienia pielęgniarek i położ-
nych była dostosowana do rzeczywistych potrzeb. Obecny stan 
jaki mamy to zbyt niska obsada kadrowa, zbyt wiele czynności 
pielęgniarskich przypadających na jedną osobę w określonym 
czasie oraz brak lub zbyt mała ilość personelu pomocniczego 
(a prace te musi ktoś wykonać – przeważnie pielęgniarki).
2) Problem powracający od zawsze – za niskie wynagrodzenia 
grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Pracodawcom bra-
kuje środków na wzrosty wynagrodzeń. Brak jest w warunkach 
kontraktowania świadczeń z NFZ zapisów o obowiązku wykaza-
nia ilości zatrudnianych pielęgniarek i położnych wraz z kwalifi-
kacjami do danych procedur medycznych. Z drugiej strony takie 
warunki są zawsze wpisywane co do grupy zawodowej lekarzy. 
W konsekwencji pracodawcy dla potrzeb kontraktowania usług 
medycznych ścigają się między sobą w celu przyciągnięcia leka-
rzy (oczywiście oferując bardzo korzystne warunki finansowe), 
a zaraz potem szukając oszczędności dokonują ich w pierwszej 
kolejności na grupie zawodowej pielęgniarek i położnych (skoro 
pielęgniarki nie są wpisane do systemu kontraktowania usług). 
W obecnej sytuacji oczekujemy stworzenie możliwości praw-
nych (zapewnienia finansowania świadczeniodawców) w takim 
zakresie, aby był możliwy do zrealizowania przez pracodawców 
w 2015 r. wzrost wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek 
i położnych o kwotę co najmniej 1500 zł.

ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Manifestacja i debata pielęgniarek i położnych

Pismo OZZPiP i ŚIPIP
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3) Zgłaszane są przypadki świadczenia pracy przez pielęgniar-
ki lub położne na jednoosobowych dyżurach i nie jest to spo-
wodowane tylko sporadycznymi wypadkami losowymi, ale 
taka praca jest planowana. Świadczy to o ciągłych oszczędno-
ściach pracodawców na zatrudnianiu personelu naszej grupy 
zawodowej. Bardzo niebezpieczny jest też trend jaki obserwu-
jemy polegający na wydawaniu poleceń dotyczących łączenia 
dyżurów pielęgniarskich pomiędzy dwoma lub więcej oddzia-
łami w trakcie jednego dnia roboczego. Należy zablokować 
prawnie możliwość dopuszczania do takich sytuacji. 
4) Panuje całkowity chaos w rozwiązaniu kwestii prze-
kazania raportów pielęgniarskich pomiędzy zmianami – 
pracodawcy nie chcą zaliczać tego czasu do czasu pracy 
pracowników lub co jest już bardzo niebezpieczne dla 
pacjentów – próbują wprowadzać tylko raporty pisemne.
5) Wymaganie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
(obecnie także już przez samorząd pielęgniarek i położ-
nych lub nowelizowane przepisy przez Ministra Zdrowia), 
a jednocześnie z uwagi na brak środków finansowych 
i kłopoty z zapewnieniem obsady oraz nie wyrażanie zgo-
dy przez pracodawców na pokrywanie kosztów szkoleń, 
a także na oddelegowywanie pracowników na szkolenia,
6) Zastępowanie pracy na podstawie umów o pracę kontraktami 
(umowy zlecenia), ale także dodatkowe zatrudnianie na umo-
wy zlecenia pielęgniarek i położnych, które mają podstawowe 
zatrudnienie etatowe w innych podmiotach służby zdrowia, 
a w danym Szpitalu przyjmują dodatkową pracę na podstawie 
umów cywilno-prawnych (zlecenia). Osoby te stawiają się do 
pracy na umowę zlecenia bezpośrednio po swoich 12 godzin-
nych dyżurach pracy w macierzystych szpitalach i kontynuują 
zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na kolejnych 12 
godzinnych dyżurach. Analogiczna sytuacja dotyczy grupy za-
wodowej lekarzy. Oczywiście wiemy, że co do zasady istnieje 
wolność zatrudnienia jednak wolność ta musi mieć swoje grani-
ce. Pracodawcy twierdzą, że nie interesuje ich co ci pracownicy 
robią poza czasem pracy i czy w ogóle są gdzie indziej zatrud-
nione. Pracodawcy nie ewidencjonują ich łącznego czasu pracy, 
tylko prowadzi uproszczone karty czasu pracy pod potrzeby 
rozliczenia umowy zlecenia. Pracownik przemęczony, niewy-
spany, zestresowany w żaden sposób nie gwarantuje takiego 
bezpieczeństwa. Zwracamy uwagę, że w zakresie grupy zawo-
dowej kierowców obowiązuje ustawa o czasie pracy kierowców 
gwarantująca dobowy i tygodniowy odpoczynek niezależnie 
liczby umów o pracę i umów zlecenia. Wydaje się, że jakieś for-
my zabezpieczenia czasu pracy pielęgniarek i położnych (także 
lekarzy) należy wprowadzić w jednostkach służby zdrowia. 

Druzgocący raport NIK z dnia 07-03-2014 r. dotyczący kon-
traktowania usług w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym 
oraz analiza procedur stosowane przez NFZ opublikowany na 
stronie http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zdrowie/nik-o-kon-
traktach-nfz.html potwierdza powyższe spostrzeżenie.

Jeszcze większe wrażenie robi przygotowywany obecnie 
raport Państwowej Inspekcji Pracy dotyczący kontroli pon-
da 270 jednostek służby zdrowia w 2014r. Nagminne naru-
szenia przepisów o czasie pracy pielęgniarek i położnych, 
niedostateczna obsada na zmianach, nie wypłacanie lub 
nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia. Raport ten zo-

stał przekazany przez Głównego Inspektora Pracy na spo-
tkaniu z Zarządem Krajowym naszego Związku w dniu 18 
marca 2015 r. i niedługo zostanie oficjalnie opublikowany.

Konieczne jest przerwanie fikcyjnej sytuacji udawania, że:
– Państwo pokrywa w sposób należyty świadczenie usług 

medycznych, gdy w rzeczywistości cały czas limituje 
świadczeniodawcom ilość kontraktowanych procedur, 
a pacjent w praktyce musi zmierzyć się z problemem 
nieraz wielomiesięcznego oczekiwania w kolejce na 
realizację świadczeń,

– Państwo nakazuje wykonywać świadczeniodawcom na 
swój koszt procedury medyczne ratujące życie i zdrowie 
(także poza zawartym kontraktem), a potem wymusza 
na świadczeniodawcach zgodę na zrzeczenie się znacz-
nej części wykonanych świadczeń w ramach ugody,

– Państwo nie widzi konieczności ujęcia w systemie kon-
traktowania świadczeń medycznych gwarancji zapew-
nienia przez świadczeniodawców gwarantowanej liczby 
pracowników z grupy zawodowej pielęgniarek i położ-
nych (brak takiego ujęcia w warunkach kontraktowych 
pielęgniarek i położnych powoduje, że wobec niewy-
starczających środków finansowych w systemie ochrony 
zdrowia pierwszą i najłatwiejszą oszczędnością jest ogra-
niczanie liczby zatrudnianych pielęgniarek i położnych).
Ostania kwestia jest dla naszej grupy zawodowej naj-

ważniejsza. Wnosimy o poparcie przez adresatów ni-
niejszego pisma postulatu zobowiązania Rządu RP oraz 
Prezesa NFZ do wprowadzenia do systemu ofert wymo-
gu zabezpieczenia przy realizacji danych procedur nie-
zbędnej liczby pielęgniarek i położnych, uwzględniają-
cej zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Wnosimy do Wojewody świetokrzyskiego o zainicjowa-
nie kontroli celowych prowadzonych przez konsultantów 
wojewódzkich ds. pielęgniarstwa i objęcie nimi wszyst-
kich placówek medycznych z terenu województwa celem 
potwierdzenia zgłaszanych problemów. Jest to obowiązek 
Wojewody jako organu administracji rządowej w tere-
nie bowiem niniejszym pismem zgłaszamy i alarmujemy 
o zapaści świadczenia usług medycznych co stanowi bez-
pośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Nasza 
organizacja związkowa została obecnie przyparta do muru. 
NIKT NIE CHCE SŁUCHAĆ ZGŁASZANYCH PRO-
BLEMÓW. 
NIK NIE CHCE PODJĄĆ DIALOGU W TEJ SPRAWIE.
RZĄD I MINISTER ZDROWIA UDAJE ŻE PROBLEM 
NIE ISTNIEJE.
PRACODAWCY STWIERDZAJĄ ŻE NIE MOGĄ SAMI 
NIC ZROBIĆ BO NIE MAJĄ WYSTARCZAJĄCYCH 
ŚRODKÓW KONTRAKTOWANYCH PRZEZ NFZ.
KTO ZATEM PODEJMIE W TEJ SPRAWIE JA-
KIEŚ DZIAŁANIA?

Nasza organizacja związkowa próbuje dotrzeć z informacją 
do społeczeństwa. We współpracy z samorządem zawodo-
wym informujemy o problemach. Brak reakcji osób odpowie-
dzialnych spowoduje, że zostanie ogłoszony protest ogólno-
krajowy naszej grupy zawodowej, który – jeżeli nie będzie 
nadal żadnej reakcji – przekształci się w strajk ogólnokrajowy.
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Manifestacja i debata w obiektywie
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Postępowanie z raną przewlekłą w obiektywie
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Podziękowania
„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, 

które posiada, ale jego czynów. 
Nie ważne jest to co się ma – ale czym się dzieli z innymi”

Serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom
XXX Okręgowego Sprawozdawczego 

Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach, 
oraz Pracownikom Szpitala ZOZ Busko-Zdrój 

za pomoc dla DAWIDA

Podziękowania dla

JADWIGI BAKALARCZYK
i

BARBARY SALAGIERSKIEJ
w związku z przejściem na emeryturę

Dziękując za długoletnią pracę zawodową życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, 
wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Dyrekcja oraz kadra pielęgniarska 
NZOZ „Południowa” Końskie

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”
Albert Einstein 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
pragniemy podziękować  Paniom i Panom za szlachetne postawy i poświęcenie na rzecz 

drugiego człowieka oraz profesjonalizm  świadczeń pielęgniarskich, położniczych.
Jednocześnie życzymy Państwu nieustającego zdrowia  oraz wszelkiej pomyślności zarówno

w życiu osobistym, jak i w codziennej pracy zawodowej.

Konsultant w dz. pielęgniarstwa onkologicznego – Marzena Pyk
Konsultant w dz. pielęgniarstwa pediatrycznego – Dorota Tekiela

Konsultant w dz. pielęgniarstwa anestezjologicznego – Małgorzata Knap
Konsultant w dz. pielęgniarstwa epidemiologicznego – Maria Janowska

Konsultant w dz. pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego – Małgorzata Dylewska
Konsultant w dz. pielęgniarstwa – Bogumiła Kowalczyk-Sroka

Życzenia
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