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

Czas mija niepostrzeżenie, nie poddaje się żadnej sile, która chciałaby go zatrzymać. Osiem lat temu zaufa-
liście mi i wybrali na Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych piątej, a cztery lata później 
– szóstej kadencji. Wybór ten traktowałam jako służbę dla naszego środowiska, służbę trudną, mozolną, nie 
zawsze uwieńczoną sukcesem, ale jednocześnie jakże piękną i wzniosłą. Wzniosłą dlatego, że być Waszym 
reprezentantem – reprezentantem zawodów zaufania publicznego, to ogromny, nie dający się z niczym po-
równać zaszczyt. Pragnę serdecznie podziękować tym, którzy mnie wspierali nie szczędząc słów otuchy, 
zwłaszcza w okresie gdy powstawała Nasza Izba. Dziękuję również tym, którzy poddawali mnie krytyce. 
Krytyka bowiem jest motorem działania każdego człowieka, jej brak powoduje stagnację i hamuje rozwój. 
Mam nadzieję, że nie zawiodłam zaufania jakim mnie obdarzyliście, że starałam się zawsze pomagać, wyja-
śniać, szukać rozwiązania, wskazywać kierunek i godnie Was reprezentować. Myślę jednak, że największym 
wyzwaniem a zarazem osiągnięciem jest fakt, że od dwóch lat jesteśmy u siebie, że mamy się gdzie spotykać, 
radzić nad trudnymi problemami pielęgniarstwa, podnosić swoje kwalifikacje, wymieniać doświadczenia, 
ale też świętować – chociażby zbliżające się ćwierćwiecze Naszego Samorządu. W Biuletynie zamieszczamy 
sprawozdania Organów z ostatniej kadencji, która pomimo ogromu pracy i wysiłku wielu z Nas pozostawiła 
rozczarowanie i spuściznę w postaci niezałatwionych do końca najważniejszych dla nas problemów – prawi-
dłowych obsad pielęgniarskich i godnego wynagrodzenia za tak odpowiedzialną i ciężką pracę. Ale nie mo-
żemy się poddawać tylko godnie stawić czoła trudnościom jakie przyniesie nowa kadencja. Może wreszcie 
przyjdzie czas by w spokoju wykonywać swoje profesjonalne pielęgniarstwo i nie bać sie co przyniesie jutro. 
Drodzy...

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragnę z białym opłatkiem w dłoniach
złożyć najserdeczniejsze życzenia:

Wiary, która prowadzi po życiowych ścieżkach i pomaga rozjaśnić wszelkie mroki;
Nadziei, która buduje ufność do człowieka;

Miłości, która zagości w relacjach międzyludzkich;
Pokoju serca, pozwalającego wsłuchać się w głos innych ludzi;

Ciepła ludzkiej życzliwości, która pokona samotność i chłód obojętności;
Światła umysłu, które natchnie do realizacji nowych szczytnych celów;

Odwagi, do odkrywania piękna świata.
Niech promień wigilijnej świecy opromieni wszystkie dni Waszego życia,

a nadchodzące Święta będą czasem pokoju, braterstwa i radosnego zamyślenia.
Zofia Małas
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Biuro Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Sekretariat
Poniedziałek, środa, 

czwartek, piątek
700 - 1500

Wtorek 700 - 1700

Prawo wykonywania zawodu, 
rejestr pielęgniarek i położnych

Poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek

700 - 1500

Wtorek 700 - 1700

Kasa Środa, czwartek 730 - 1400

Radca prawny
Poniedziałek 730 - 930

Czwartek 1400 - 1600

Biblioteka Wtorek 1000 - 1700

Przewodnicząca
Ewa Mikołajczyk

Poniedziałek – piątek 700 - 1500

Wiceprzewodnicząca
Ewa Wojcieszek

Poniedziałek – czwartek 800 - 1300

Wiceprzewodnicząca
Ewa Nowak

Wtorek 800 - 1400

Sekretarz
Jacek Gawłowski

Poniedziałek
Wtorek

900 - 1500

900 - 1700

Skarbnik
Zofia Małas

Poniedziałek – piątek 700 - 1500

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:
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www.sipip.kielce.pl, e-mail: izba@sipip.kielce.pl

Numer 06 (194) 2015 r.
ISSN 1429-561X
Nakład: 1100 egz. 
Data wydania: 30 grudnia 2015 r.
Zespół redakcyjny:
Zofia Małas, Małgorzata Madyś, Ewa Wojcieszek,  
Ewa Mikołajczyk, Jacek Gawłowski, Henryka Majkowska, 
Aneta Zwierzchowska

ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

SPIS TREŚCI

1. XXXI Zjazd w obiektywie ................................... 4

2. Sprawozdanie z XXXI Okręgowego  

Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu  

Pielęgniarek i Położnych w Kielcach ................... 7

3. Informacje z Naczelnej Rady ............................. 21

4. Informacje z PTP ................................................ 22

5. Pożegnania .......................................................... 23

6. Kondolencje ........................................................ 23

7. Konferencja Szkoleniowa „Komunikacja  

interpersonalna” dla pielęgniarek i położnych ... 24

8. XXXI Zjazd w obiektywie ................................. 28

9. Ośrodek  kształcenia podyplomowego ............... 30

10. Spotkanie po latach ............................................ 31

11. Podziękowania .................................................... 32

Informujemy,
że od 1 lutego 2016 roku

Biuro Świętokrzyskiej Izby 
Pielęgniarek i Położnych

w Kielcach czynne będzie:
poniedziałek, środa, 

czwartek, piątek w godz. 
od 7.00 do 15.00

wtorek od 7.00 do 17.00

BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

3



BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

4 XXXI Zjazd w obiektywie



BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

55



BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

66

Zdjęcia również na stronie 28-29



BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

7

Sprawozdanie z XXXI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

w dniu 20 listopada 2015 r.
Obrady XXXI Okręgowego Sprawozdawczo-Wybor-

czego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych otworzyła Prze-
wodnicząca Okręgowej Rady Zofia Małas, która po przy-
witaniu wszystkich przybyłych delegatów przystąpiła do 
realizacji programu Zjazdu. Poprzez aklamację wybrano 
osoby do liczenia głosów w głosowaniach jawnych oraz 
nadzoru nad głosowaniami elektronicznymi: Ryszarda 
Chruszczewskiego, Mariusza Pająka, Piotra Hamerlaka, 
Joannę Gil.

Na przewodniczącą Zjazdu wybrano Ewę Wojcieszek. 
Przystąpiono do wyboru Prezydium i komisji zjazdowych.  
Komisja mandatowa w składzie: Teresa Lato, Agnieszka 
Kwiatek, Beata Niemczycka. Prezydium Zjazdu: Zofia 
Małas, Ewa Mikołajczyk, Maria Boczek, Jacek Gawłow-
ski. Protokolanci: Dorota Wożniak, Agnieszka Winiarska-
-Zaworska.

Przewodnicząca komisji mandatowej Teresa Lato od-
czytała protokół, według którego XXXI Okręgowy Spra-
wozdawczo-Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
był prawomocny i mógł podejmować uchwały, stanowi-
ska, apele. Na zjeździe obecnych było 181 delegatów co 
stanowiło 92,8%.

Według przyjętego porządku obrad przystąpiono do 
przyjęcia Uchwały w sprawie regulaminu zjazdu. 

Następnym punktem porządku obrad był wybór komi-
sji zjazdowych: 

Komisja Uchwał i Wniosków: Bogumiła Kowalczyk-
-Sroka, Marzena Ociepa, Elżbieta Skuza, Dorota Tekiela, 
Marzena Pyk, Ewa Skibińska, Kunegunda Bańda.

Komisja Wyborcza: Agata Roszewska, Dorota Sorbian, 
Małgorzata Kwiecińska, Lidia Kaczmarczyk, Edyta Ce-
dro, Mariola Wojciechowska, Anna Zimny, Wioletta Wój-
cik.

Komisja skrutacyjna: Joanna Góra, Stanisława Olejar-
czyk, Renata Biegaj, Jolanta Guzera, Urszula Andzel, Jo-
anna Skrzyniarz.

Pani Zofia Małas powitała przybyłych gości: Longinę 
Pyszniak – Przewodniczącą ORPiP I i II kadencji ŚIPiP 
w Kielcach. Annę Wojciechowską – przedstawicielkę 
NFZ, Beatę Borkowską – Przewodniczącą Diagnostów 
Laboratoryjnych w Kielcach, Mariolę Semik Przewodni-
czącą Regionu OZZPiP oraz Członków Zarządu Regio-
nu: Annę Cichy, Annę Dudę, Edytę Głuszek, wszystkich 
członków ustępującej Okręgowej Rady, Komisji Etyki, 
Konsultantów w zakresie poszczególnych dziedzin pielę-
gniarstwa. 

Goście w swoich wystąpieniach życzyli owocnych ob-
rad oraz trafnych wyborów. Po wystąpieniu gości przystą-
piono do kolejnego punktu porządku obrad tj. do przedsta-
wienia i przyjęcia w drodze uchwał sprawozdań organów 
Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych za VI 

kadencję. Przewodnicząca ORPiP Zofia Małas omówiła 
sprawozdanie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
Wyjaśnień udzieliła również sekretarz ORPiP Ewa Miko-
łajczyk, a skarbnik Jacek Gawłowski omówił sprawozda-
nie finansowe. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Beata Stępień przedstawiła swoje sprawoz-
danie podziękowała za współpracę wszystkim zastępcom 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych Ryszard Chruszczewski oraz Przewodnicząca 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Krystyna Rzeszowiak 
również przedstawili swoje sprawozdania, podziękowali 
swoim współpracownikom. 

Wszystkie sprawozdania kadencyjne zamieszczone zo-
stały w materiałach zjazdowych oraz w bieżącym nume-
rze Biuletynu. 

Następnie przystąpiono do przegłosowania Uchwał 
zjazdowych, oraz Uchwały w sprawie udzielenia abso-
lutorium ustępującej ORPiP w Kielcach. Po uprzednim 
pouczeniu o zasadach głosowania elektronicznego przy-
stąpiono do głosowania na przewodniczącą ORPiP. Zgło-
szone zostały panie Małgorzata Knap, Kondas Jolanta, 
Mikołajczyk Ewa. 

W wyniku głosowania przewodniczącą ORPiP VII ka-
dencji zastała Pani Ewa Mikołajczyk. 

Kolejne wybory dotyczyły wyborów Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrana zo-
stała Pani Agata Roszewska. Zastępcami Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostali: Adam-
ska Dorota, Chruszczewski Ryszard, Nowak Małgorzata, 
Pyk Danuta, Szarawara Agnieszka, Zawada Anna, Za-
wadzka Elżbieta, Kwiecień Ewa – położna.

Na Przewodniczącą Okręgowego Sądu wybrana została 
Pani Anna Glibowska. Członkami Okręgowego Sądu zo-
stali: Banaś Małgorzata, Cwalina-Rzdkowska Bogusława, 
Kamionka Monika, Komarewicz Małgorzata, Puk Beata, 
Pruś Ewa, Wiąk Marzena, Bielecka Anna-położna. Prze-
wodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej została Pani 
Monika Szydełko. Członkami Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej zostali: Klepacz Halina, Kochel Teresa, Michalec 
Małgorzata, Niemczycka Beata, Relidzyńska Zdzisława, 
Frańczak Dorota – położna. 

Kolejnymi wyborami jakich dokonano były wybory 
członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wy-
brani zostali: Gawłowski Jacek, Głuszek Edyta, Hamerlak 
Piotr, Kowalczyk-Sroka Bogumiła, Małas Zofia, Pająk 
Mariusz, Pyk Marzena, Skuza Elżbieta, Tekiela Dorota, 
Maciejska Jadwiga, Skrzypek Jolanta, Majchrzyk Ewa, 
Chudera Barbara, Łoś-Wróbel Anna, Stańczyk Jolan-
ta, Stępień Beata, Maciąg Dorota, Sado Hanna, Makuch 
Jadwiga, Rzeszowiak Krystyna, Surowiec Małgorzata, 
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Ławińska Leokadia, Wojcieszek Ewa, Obara Ewa, Tarno-
polska Małgorzata, Uba Beata, Kucharek Beata, położne: 
Nowak Ewa, Oszmiana Izabela, Otwinowska Zofia. 

W wyniku ostatniego głosowania Delegatami na VII 
Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych zostali: Miko-
łajczyk Ewa, Gawłowski Jacek, Małas Zofia, Wojcieszek 
Ewa, Chruszczewski Ryszard, Stępień Beata, Tekiela Do-
rota, Głuszek Edyta, Majchrzyk Ewa, Rzeszowiak Kry-
styna, Zdziebło Kazimiera, Hamerlak Piotr, Podolska-
-Słoń Paulina-położna.

Podczas Zjazdu sprawozdanie z pracy Komisji Uchwał 
i Wniosków przedstawiła przewodnicząca komisji pani Bo-
gumiła Kowalczyk – Sroka. Pani Przewodnicząca Komisji 

odczytała delegatom wnioski jakie wpłynęły do komisji. 
Przegłosowano 4 wnioski. Pani przewodnicząca komisji 
uchwał i wniosków podziękowała komisji za współpra-
cę a delegatom za wytrwałość i sprawne głosowanie. Na 
XXXI Okręgowym Sprawozdawczo – Wyborczym Zjeź-
dzie Pielęgniarek i Położnych w Kielcach w dniu 20 listo-
pada 2015 r. podjęto 16 uchwał. Łącznie w czasie zjazdu 
przeprowadzono 51 głosowań systemem elektronicznym.

Przewodnicząca Zjazdu podziękowała wszystkim dele-
gatom za udział i zamknęła obrady XXXI Okręgowego 
Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Kielcach w dniu 20 listopada 2015 r.

Ewa Wojcieszek

4 uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 23 posiedzenia 
Okręgowej Rady, na których podjęto 871 uchwał oraz 44 
posiedzenia Prezydium, które przyjęło 1800 uchwał.

Podjęto łącznie 5 stanowisk:
1. W sprawie proponowanych zmian w ustawie o świadcze-

niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych dotyczących zmian w sposobie wyboru pielęgniarki/
położnej środowiskowo-rodzinnej z dnia 3 listopada 2011 r.

2. W sprawie zlecania świadczeń pielęgniarskich firmom 
zewnętrznym na zasadach outsourcingu z dnia 25 
września 2012 r.

3. W sprawie kontraktowania przez NFZ Świętokrzyski 
Oddział Wojewódzki świadczeń pielęgniarskiej długo-
terminowej opieki domowej z dnia 19 lutego 2013 r.

4. W sprawie warunków przetargów na szkolenia specja-
lizacyjne finansowane ze środków Ministerstwa Zdro-
wia z dnia 16 czerwca 2015 r.

5. W sprawie sytuacji pielęgniarek w Szpitalu w Opato-
wie z dnia 23 września 2015 r.
W posiedzeniach Okręgowej Rady jak również Pre-

zydium uczestniczyli przedstawiciele organów: Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie z podjętych uchwał obejmuje posiedze-
nia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach 
od 3 listopada 2011 do 8 września 2015 r. oraz posiedze-
nia Prezydium Okręgowej Rady od 22 listopada 2011 r. do 
13 października 2015 r.

Na XXVI Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym do-
konano wyboru 31 osobowego składu Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Na pierwszym posiedzeniu 
Okręgowej Rady w dniu 3 listopada 2011 r. wyłoniono 11 
osobowe Prezydium w składzie:

Przewodnicząca – Zofia Małas
Wiceprzewodnicząca – położna Małgorzata Madyś 
Wiceprzewodnicząca – pielęgniarka Ewa Wojcieszek
Sekretarz – Ewa Mikołajczyk
Skarbnik – Jacek Gawłowski
Członkowie: Lucyna Broszko, Małgorzata Kryczka, Anna 

Łoś-Wróbel, Jadwiga Maciejska, Mariusz Pająk, Elżbieta 
Skuza

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Świętokrzy-
skiej Izby wypełniała swoje zadania w oparciu o ustawę 
z dnia 1l lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek 
i położnych oraz plany pracy opracowywane corocznie 
w oparciu o Uchwałę nr 16 VI Krajowego Zjazdu Pielę-
gniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie 
programu samorządu pielęgniarek i położnych na okres 
VI kadencji tj. 2011-2015 r. W okresie V kadencji podjęto 

Sprawozdanie Przewodniczącej i Sekretarza Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

za okres VI kadencji działalności samorządu

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość obecny nieobecny nieobecny 
uspr

Frekwencja 
%

1. Małas Zofia Kielce 23 0 0 100%
2. Bańda Kunegunda Ostrowiec Świętokrzyski 17 2 4 74%
3. Bernat Anna Opatów 18 1 4 78%
4. Broszko Lucyna Sandomierz 16 6 1 70%
5. Chudera Barbara Kazimierza Wielka 20 1 2 87%
6. Gawłowski Jacek Ostrowiec Świętokrzyski 23 0 0 100%

Frekwencja na posiedzeniach Okręgowej Rady w okresie sprawozdawczym
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7. Głąbień Hanna Ostrowiec Świętokrzyski 20 1 2 87%
8. Hamerlak Piotr Kielce 21 1 1 91%
9. Knap Małgorzata Kielce 10 9 4 43%
10. Kowalczyk-Sroka Bogumiła Kielce 20 0 3 87%
11. Kryczka Małgorzata Busko - Zdrój 20 1 2 87%
12. Ławińska Leokadia Skarżysko Kamienna 20 0 3 87%
13. Łoś-Wróbel Anna Końskie 23 0 0 100%
14. Maciejska Jadwiga Solec - Zdrój 18 1 4 78%
15. Madyś Małgorzata Jędrzejów 23 0 0 100%
16. Makuch Jadwiga Pińczów 18 1 4 78%
17. Maliszewska Jolanta Kielce 15 3 5 65%
18. Mikołajczyk Ewa Kielce 21 0 2 91%
19. Mikołajczyk Grażyna Ostrowiec Świętokrzyski 21 1 1 91%
20. Obara Ewa Starachowice 18 4 1 78%
21. Ostrowska Izabela Staszów 13 1 9 57%
22. Paciuch Jolanta Włoszczowa 20 1 2 87%
23. Pająk Mariusz Kielce 15 2 6 65%
24. Pyk Marzena Kielce 13 8 2 57%
25. Skuza Elżbieta Kielce 21 2 0 91%
26. Stańczyk Jolanta Końskie 23 0 0 100%
27. Surowiec Małgorzata Sandomierz 14 7 2 61%
28. Wojcieszek Ewa Skarżysko Kamienna 22 0 1 96%
29. Zaczyńska Jolanta Starachowice 21 0 2 91%
30. Zapała Jadwiga Kielce 19 2 2 83%
31. Zdziebło Kazimiera Kielce 18 0 5 78%

W celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji 
pomiędzy samorządem zawodowym a zakładami pracy 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kielcach po-

Frekwencja na posiedzeniach Prezydium Okręgowej Rady

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość obecny nieobecny Nieobecny 
usprawiedliwiony Frekwencja%

1. Małas Zofia Kielce 40 0 4 91%
2. Wojcieszek Ewa Skarżysko 43 0 1 98%
3. Madyś Małgorzata Jędrzejów 42 0 2 95%
4. Gawłowski Jacek Ostrowiec 42 0 2 95%
5. Broszko Lucyna Sandomierz 30 7 7 68%
6. Mikołajczyk Ewa Kielce 42 0 2 95%
7. Kryczka Małgorzata Solec Zdrój 32 4 8 73%
8. Łoś Wróbel Anna Końskie 33 5 6 75%
9. Maciejska Jadwiga Busko-Zdrój 30 8 6 68%
10. Pająk Mariusz Kielce 25 3 16 57%
11. Skuza Elżbieta Kielce 35 7 2 80%

wołała 50 Pełnomocników, którzy odbywali spotkania 1 
raz na kwartał. W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 
spotkań pełnomocnych przedstawicieli ŚIPiP.

Lp. Imię i Nazwisko obecny nieobecny Nieobecny 
uspr. 

Frekwencja
%

1 Bernat Anna Rejon wyborczy Nr 30 11 4 3 73%
2 Bilska Jadwiga Rejon wyborczy Nr 29 13 2 1 86%

Frekwencja Pełnomocników ŚIPiP VI kadencji
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3 Boczek Maria Rejon wyborczy Nr28 12 3 3 80%
4 Chatys Małgorzata Rejon wyborczy Nr 19 8 7 3 53%
5 Forma Barbara Rejon wyborczy Nr 20 12 3 2 80%
6 Głąbień Hanna Rejon wyborczy Nr 32 10 5 3 67%
7 Grzelka Marzanna Rejon wyborczy Nr 39 9 6 5 60%
8 Jamrozik Alina Rejon wyborczy Nr 1 9 6 3 60%
9 Juszko Jadwiga Rejon wyborczy Nr 21 6 9 0 40%

10 Kamionka Monika Rejon wyborczy Nr 40 11 4 4 73%
11 Klamka Dorota Rejon wyborczy Nr 17 12 3 2 80%
12 Kot Edyta/Skrzyniarz Joanna Rejon wyborczy Nr 15 12 3 1 80%
13 Kozieł Ewa Rejon wyborczy Nr 48 14 1 1 93%
14 Kula-Kielian Agnieszka Rejon wyborczy Nr 27 11 4 3 73%
15 Lato Teresa Rejon wyborczy Nr 3 6 9 6 40%
16 Lech Marzena Rejon wyborczy Nr 45 9 6 0 60%
17 Liberek Barbara Rejon wyborczy Nr 7 9 6 0 60%
18 Madejska Izabela Rejon wyborczy Nr 24 15 0 0 100%
19 Majchrzyk Ewa Rejon wyborczy Nr 25 15 0 0 100%
20 Majka Elżbieta Rejon wyborczy Nr 33 15 0 0 100%
21 Olejarczyk Stanisława Rejon wyborczy Nr 10 12 3 3 80%
22 Oszmiana Izabela Rejon wyborczy Nr 36 12 3 0 80%
23 Pająk Mariusz Rejon wyborczy Nr 8 7 8 8 46%
24 Papier Elżbieta Rejon wyborczy Nr 22 3 12 1 20%
25 Piątkiewicz Justyna Rejon wyborczy Nr 31 11 4 0 73%
26 Pruś Ewa Rejon wyborczy Nr 38 6 9 0 40%
27 Radek Beata Rejon wyborczy Nr 16 4 11 1 27%
28 Roszewska Agata Rejon wyborczy Nr 2 9 6 2 60%
29 Ryba Barbara Rejon wyborczy Nr 37 8 7 0 53%
30 Sławińska Anna Rejon wyborczy Nr 4 10 5 0 67%
31 Sobczyńska Bożena Rejon wyborczy Nr 6 11 4 3 73%
32 Spychała Anna Rejon wyborczy Nr 35 13 2 1 87%
33 Sorbian Dorota Rejon wyborczy Nr 41 8 7 4 53%
34 Szydełko Monika Rejon wyborczy Nr 42 10 5 5 67%
35 Tkacz Wiesława Rejon wyborczy Nr 11 10 5 0 67%
36 Toporowska Anna Rejon wyborczy Nr 23 12 3 0 73%
37 Uniejewska Sylwia Rejon wyborczy Nr 47 11 4 2 67%
38 Walaszczyk Edyta Rejon wyborczy Nr 34 10 5 2 67%
39 Wanat-Dalach Zdzisława Rejon wyborczy Nr 13 10 5 1 67%
40 Wojciechowska Mariola Rejon wyborczy Nr 12 13 2 2 90%
41 Wojtasik-Kaczmarek Urszula Rejon wyborczy Nr 26 13 2 0 90%
42 Wrzesień Renata Rejon wyborczy Nr 44 9 6 0 60%
43 Wychowaniec Lucyna Rejon wyborczy Nr 5 10 5 1 67%
44 Zaczyńska Jolanta Rejon wyborczy Nr 43 14 1 1 93%
45 Zamojska Wiesława Rejon wyborczy Nr 46 3 12 3 20%
46 Zdziebło Kazimiera Rejon wyborczy Nr 13 10 5 1 67%
47 Zimny Anna Rejon wyborczy Nr 14 14 1 1 93%
48 Nowicka Marzanna Rejon wyborczy Nr 20 15 0 0 100%
49 Radomska Krystyna Rejon wyborczy Nr 18 13 2 0 87%
50 Słoma Anna Rejon wyborczy Nr 18 5 10 0 33%
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Rejestr podmiotów prowadzących szkolenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych

W okresie sprawozdawczym podjęto łącznie 125 
uchwał w sprawie wpisu lub zmian we wpisie oraz 13 
uchwał w sprawie skreślenia z rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych. 

Kształcenie podyplomowe, doskonalenie zawodowe
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w kolejnych 

latach trwania kdencji po analizie zapotrzebowania środo-
wiska pielęgniarek i położnych w naszym województwie 
ustalała corocznie priorytetowe dziedziny specjalizacji. 

W siedzibie Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Kielcach po pomyślnym zdaniu egzaminu pań-
stwowego przez uczestników specjalizacji organizowane 
było uroczyste wręczanie dyplomów – notatki i fotografie 

ze spotkań zamieszczane były w kolejnych numerach Biu-
letynu ŚIPiP. 

Komisja Kształcenia pracowała w oparciu o regulamin 
dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego 
Członkom Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Kielcach. Na posiedzeniach Okręgowej Rady 
i Prezydium podjęto 424 uchwały w sprawie przyznania 
dofinansowania do różnych form doskonalenia zawodo-
wego oraz 206 uchwał w sprawie odmowy przyznania 
dofinansowania. Przyczyną odmów było niespełnianie 
warunków zawartych w regulaminie dofinansowania 
kosztów doskonalenia zawodowego. 

Na podstawie podjętych uchwał dofinansowanie przy-
znano 3223 członkom ŚIPiP na łączną kwotę 1 070 659,79 
zł (jeden milion siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdzie-
siąt dziewięć złotych).

Zestawienie uchwał dotyczących prawa wykonywania zawodu i rejestru praktyk pielęgniarek i położnych podjętych 
w okresie sprawozdawczym przez Okręgową Radę/Prezydium

Uchwały w sprawie… Liczba
uchwał

Ilość

Pielęgniarki Położne
Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 715 629 86
Wymiany prawa wykonywania zawodu 34 32 2
Wpisu na listę członków ŚIPiP/do rejestru członków SIPiP 167 156 11
Skreślenia z rejestru 306 311 30
Skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu 68 57 11
Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu 33 40 7

W sprawie wydania zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu po przerwie 
w wykonywaniu zawodu 49 42 7

Wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu 10 8 2
Wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 6 6 0
Zmiany w treści zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 8 8 0
Wpisu do rejestru indywidualnych praktyk 9 9 0
Skreślenia z rejestru indywidualnych praktyk 2 2 0
Skreślenia z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą 4 4 0
W sprawie przyjęcia oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu 9 6 3
w sprawie przyjęcia oświadczenia o zamiarze wykonywania zawodu 1 0 1
W sprawie skierowania cudzoziemki nie będącej obywatelem państwa UE 
na staż adaptacyjny 1 1 0

W sprawie stwierdzenia ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki na czas odbywania stażu adaptacyjnego 1 1 0

W sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 4 4 0
W sprawie ustalenia składu komisji lekarskiej do oceny niezdolności pielę-
gniarki do wykonywania zawodu 1 1 0

W sprawie powołania komisji lekarskiej w składzie trzech specjalistów 
w tym dwóch w dziedzinie psychiatrii i jednego w dziedzinie medycyny 
pracy do oceny niezdolności do pracy pielęgniarki 

 1 1 0

W sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na okres 
trwania niezdolności do wykonywania zawodu 1 1 0
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Działalność Ośrodka Kształcenia Podyplomowego SIPIP
Posiadając własną, bardzo dobrze wyposażoną bazę lo-

kalową do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych oraz kierując się stosownymi zapisami 
w regulaminie dofinansowania kosztów kształcenia pody-
plomowego przyjętym przez Okręgowy Zjazd, Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położnych w Kielcach podjęła uchwały 
umożliwiające zarówno sprawne funkcjonowanie ośrodka 
jak również racjonalne gospodarowanie środkami przezna-
czonymi na kształcenie podyplomowe. W zakresie wymie-
nionych kwestii podjęto następujące uchwały:
• W sprawie zasad dofinansowania kosztów kursu kwa-

lifikacyjnego w dziedzinie opieki długoterminowej 
zgodnie z którą o dofinansowanie mogą ubiegać się 
pielęgniarki, które udokumentują zatrudnienie przez 
co najmniej okres 6 miesięcy w podmiotach realizują-
cych taką opiekę 

• Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Ośrodka 
Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych ŚI-
PiP. Zapisy w niej zawarte określają zasady funkcjo-
nowania Ośrodka, sposób organizacji i finansowania 
kształcenia podyplomowego pozostając przy tym 
w zgodności z regulaminem dofinansowania kosztów 
kształcenia podyplomowego.

• Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydium ORPiP 
w Kielcach do podejmowania uchwał dotyczących 
bieżącego funkcjonowania Ośrodka Kształcenia Kadr 
Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych.

• Uchwała w sprawie przyjęcia priorytetów kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych na 2015 r. 
była kolejnym krokiem porządkującym obszar kształ-
cenia. Zgodnie z jej treścią dofinansowaniu po 1 stycz-
nia 2015 r. podlegały tylko formy organizowane przez 
ŚIPiP. Podjęcie takiej uchwały wynikało z delegacji 
danej przez Okręgowy Zjazd za pośrednictwem re-
gulaminu dofinansowania do określania priorytetów 

celem racjonalnego gospodarowania środkami prze-
znaczonymi na kształcenie. Ponieważ Ośrodek Kształ-
cenia SIPiP ma możliwość zorganizowania każdej 
formy kształcenia podyplomowego (również poza sie-
dzibą Izby), na którą jest zapotrzebowanie środowiska, 
ORPiP uznała, że dofinansowanie kursów organizowa-
nych przez ośrodki komercyjne po cenach wyższych 
niż te skalkulowane w naszym ośrodku jest działaniem 
nieekonomicznym i budzącym zastrzeżenia co do ra-
cjonalności gospodarowania finansami. 

• W sprawie przystąpienia ŚIPiP do przetargu organizo-
wanego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Mi-
nistrze Zdrowia w zakresie przygotowania i realizacji 
szkoleń podyplomowych pielęgniarek i położnych – na 
podstawie tej uchwały ŚIPiP przystępowała do prze-
targów na szkolenia z zakresu opieki geriatrycznej dla 
pielęgniarek finansowanych ze środków UE. W 2014 
r przeprowadzono 1 kurs po wygranym postępowaniu 
przetargowym. Po przeprowadzeniu kursu, o którym 
mowa podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozda-
nia finansowego z wykonania umowy Nr PPG/93/2014 
zawartej z Ministerstwem Zdrowia na przeprowadzenie 
kursu „Kompleksowa pielęgniarska opieka pielęgniar-
ska nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku 
podeszłego” realizowanego w ramach Projektu Syste-
mowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pie-
lęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych 
będących następstwem starzejącego się społeczeństwa 
– współfinansowanego przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

• W Ośrodku Kształcenia SIPIP przeprowadzono 4 edy-
cje kursów finansowanych ze środków UE z zakresu 
opieki geriatrycznej wymienione w tabeli

• Przystąpiliśmy również do przetargu organizowanego 
przez MZ ze środków publicznych na przeprowadze-
nie szkoleń specjalizacyjnych określonych jako prio-

Lp  Dziedzina kształcenia Liczba
uczestników Miejsce odbywania kształcenia Rodzaj

kształcenia 

1 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardio-
graficznego dla pielęgniarek i położnych. 308

Jędrzejów, Kielce, Ostrowiec Św., 
Skarżysko-Kam., Starachowice, 
Staszów

Kurs
specjalistyczny

2 Leczenie ran dla pielęgniarek 194 Kielce, Ostrowiec Św. Końskie, Kurs
specjalistyczny

3 Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 190 Kielce, Skarżysko-Kam. Ostrowiec 
Św.

Kurs
specjalistyczny

4 Resuscytacja krążeniowo oddechowa dla pielę-
gniarek i położnych. 135 Kielce, Skarżysko-Kam. Kurs 

specjalistyczny

5 Resuscytacja oddechowo krążeniowa noworodka 
dla pielęgniarek i położnych. 34 Staszów, Kurs

specjalistyczny

6 Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położ-
nych. 54 Starachowice, Ostrowiec Św. Kurs 

specjalistyczny

7
Kompleksowa opieka pielęgniarska nad pa-
cjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku 
podeszłego.

90 Kielce, Busko Zdrój

Kurs
specjalistyczny 
finansowany ze 

środków Europej-
skiego Funduszu 

Społecznego
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8 Opieka geriatryczna dla pielęgniarek POZ w ra-
mach projektu systemowego 30 Kielce

Kurs
specjalistyczny 
finansowany ze 

środków Europej-
skiego Funduszu 

Społecznego

9 Pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa 
uzdrowiskowego dla pielęgniarek 60 Busko Zdrój Kurs 

specjalistyczny

10 Profilaktyka zakażeń w zakładach opieki zdro-
wotnej 42 Staszów Kurs 

dokształcający

11 W dziedzinie pielęgniarstwa Anestezjologiczne-
go i intensywnej opieki dla pielęgniarek 15 Kielce

Kurs 
kwalifikacyjny – 

w toku

12 W dziedzinie pielęgniarstwa Anestezjologiczne-
go i intensywnej opieki dla pielęgniarek 28 Kielce

Szkolenie
specjalizacyjne – 

w toku

13 W dziedzinie pielęgniarstwa Internistycznego dla 
pielęgniarek 11 Kielce

Szkolenie 
specjalizacyjne – 

w toku

14 W dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla 
pielęgniarek. 15 Kielce Kurs kwalifika-

cyjny – w toku

rytetowe w 2014 r.: pielęgniarstwo neonatologiczne, 
anestezjologiczne, geriatryczne. Niestety nie udało 
nam się wygrać postępowania przetargowego.

• Przystępowaliśmy również na 2015 rok do przetargu na 
szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego, zachowawczego i neonatologicz-
nego. Cena zaproponowana przez nasz ośrodek była 
bardzo niska ale niestety nie wystarczyło to by kon-
kurować z kryterium zdawalności egzaminu państwo-
wego. Ponieważ nasz ośrodek nie organizował szkoleń 
specjalizacyjnych nie uzyskał punktacji w tym zakre-
sie i nie wygrał postępowania przetargowego. Jako 
formę protestu przeciwko stosowaniu takich kryteriów 
ORPiP podjęła stanowisko w ww sprawie i przesłała 
je do Naczelnej Rady i Centrum Kształcenia Podyplo-
mowego. Dla pozyskania ewentualnie punktacji w na-
stępnych przetargach zorganizowaliśmy wymienione 
w tabeli poniżej specjalizacje komercyjne. Cena jaką 
płaci uczestnik pokrywa jedynie koszty wykładowców 
i opiekunów staży.

• Uchwały w sprawie przeprowadzenia i organizacji 
kursów realizowanych przez Ośrodek Kształcenia 
Podyplomowego Kadr Medycznych Świętokrzyskiej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach w okresie 
od maja 2014 r. do listopada 2015 r.

Udział w pracach komisji konkursowych
6 lutego 2012r. weszło w życie ,,Rozporządzenie MZ 

w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektó-
re stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie-
będącym przedsiębiorcą”, które wzbudziło bardzo ostry 
sprzeciw naszego samorządu ze względu na dyskryminację 
podmiotów publicznych względem niepublicznych oraz 
nierówne szanse w składzie komisji konkursowych na nie-
korzyść przedstawicieli pielęgniarek i położnych. Zostały 
podjęte przez nasz samorząd negocjacje z Ministrem Zdro-
wia Arłukowiczem, który obiecał szybką nowelizację wa-
dliwego aktu prawnego, niestety nie dotrzymał danego sło-
wa. Podejmowane były również stanowiska w tej sprawie 
przez Okręgowe Zjazdy, również bez efektu.

W okresie sprawozdawczym Członkowie Okręgowej 
Rady uczestniczyli w następujących komisjach konkurso-
wych:
• na stanowiska Pielęgniarek Naczelnych i Oddziało-

wych 
• na stanowiska Dyrektorów / Kierowników i Ordynato-

rów 
Okręgowa Rada pielęgniarek i Położnych z niepokojem 

obserwuje praktykę nieprzestrzegania prawa przez Dy-
rektorów i Kierowników Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w zakresie pomijania postępowania konkur-
sowego przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w pie-
lęgniarstwie i położnictwie. Podejmowane przez samo-
rząd działania w postaci pism zawierających wykładnię 
prawną, niestety nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Organizacja i współudział w organizacji konferencji, spotkań szkoleniowych oraz obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej

2012
data miejsce temat Ilość uczestników

24.02.2012 ZOZ Końskie Zaktualizowane akty prawne dotyczące pielę-
gniarek i położnych 105

Maj 2012 Skarżysko Kamienna Pielgrzymka z okazji dnia pielęgniarki i po-
łożnej 100
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12.06.12 Centrum Exbud Kielce Prawo a medycyna 223
Czerwiec 2012 Ostrowiec Świętokrzyski Człowiek starszy w zdrowiu i chorobie 210

11.10.2012 Skarżysko Kamienna Etyka i odpowiedzialność zawodowa pielę-
gniarek i położnych 140

razem 778
Przeznaczono kwotę 24,600,00 zł

2013
data miejsce temat Ilość uczestników

13.05.2013 Skarżysko-Kamienna Późna dorosłość a jakość życia 145
7.06.2013 Ostrowiec Świętokrzyski Opieka pielęgniarska a wyzwania współczesności 165

3.07.2013 ZOZ Końskie Odpowiedzialność zawodowa
pielęgniarek i położnych 45

16.10.2013 Włoszczowa Praktyka i etyka zawodowa 102
razem 457
Wydano kwotę 43.600,00 zł

2014
data miejsce temat Ilość uczestników

Maj 2014 Skarżysko Kamienna Pielgrzymka z okazji dnia pielęgniarki i po-
łożnej 100

12.05.2014 Świętokrzyska Izba 
Pielęgniarek i Położnych

Prawo etyka i odpowiedzialność zawodowa 
w codziennej praktyce pielęgniarek i położ-

nych
124

30.05.2014 Ostrowiec Świętokrzyski Promocja zdrowia w ujęciu 
interdyscyplinarnym 170

2.10.204 Kielce Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych 126
28.11.2014 Kielce Postępowanie z raną przewlekłą 156

razem 676
Wydano kwotę 23.300,00 zł

2015
data miejsce temat Ilość uczestników

kwiecień 2015 Kielce Leczenie ran 80
20.05.2015 Kielce Leczenie ran przewlekłych 80

2.06.2015 Kielce Wyzwania naukowe i zawodowe we współ-
czesnym pielęgniarstwie 208

12.06.2015 Ostrowiec Świętokrzyski Pielęgniarka i Położna we współczesnym 
systemie ochrony zdrowia 61

razem 429
Wydano kwotę 20.300,00 zł

Razem uczestniczyło około 2340 osób na łączną kwotę 111.800,00 zł

Wybudowanie nowej siedziby przy ul. Nowy Świat 
pozwoliło na organizację konferencji i spotkań szkolenio-
wych we własnej sali konferencyjnej co znacznie uprasz-
czało sprawy organizacyjne oraz ograniczało koszty fi-
nansowe. 

Uczestnicy nie wnosili żadnych opłat a konferencje cie-
szyły się dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją. 
Działalność Komisji i Zespołów powołanych przez 
Okręgową Radę

W minionej kadencji działalność merytoryczna prowa-
dzona była przez następujące Komisje i Zespoły: 

1. Komisja ds. Etyki Zawodowej 

2. Komisja Socjalno - Finansowa
2. Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
3. Komisja Prawa i Legislacji
4. Zespół ds. Położnych
5. Zespół ds. Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych 
6. Zespół ds. Pielęgniarstwa w Środowisku Nauczania 

i Wychowania 
7. Zespół ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Działalność informacyjno-wydawnicza
W okresie sprawozdawczym ŚIPiP wydała 28 Biulety-

nów (w tym Biuletyny Zjazdowe), w których oprócz in-
formacji bieżących znajdowały się artykuły merytoryczne 
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prezentowane na zjazdach i konferencjach; uchwały, stano-
wiska i apele podejmowane przez Okręgową jak i Naczelną 
Radę i Prezydium. Aktualne informacje były umieszczane 
w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej 
prowadzonej przez ŚIPiP oraz na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Izby.

W czasie trwania kadencji systematycznie uzupełniany 
był księgozbiór Biblioteki o nowości książkowe ukazujące 
się na rynku, weryfikowano prenumeratę czasopism doda-
jąc nowe pozycje i rezygnując z tych, które nie spełniały 
swojej roli. Uruchomiona została również możliwość ko-
rzystania z elektronicznej biblioteki (IBUK) za pośrednic-
twem NRPiP.
Pomoc finansowa dla członków ŚIPiP

Na posiedzeniach Okręgowej Rady i Prezydium pod-
jęto w okresie sprawozdawczym 66 uchwał w sprawie 
przyznania bezzwrotnej pomocy koleżeńskiej dla 206 
osób na łączną kwotę 180.960,00 zł oraz 101 uchwał 
w sprawie odmowy przyznania pomocy koleżeńskiej ze 
względu na nie spełnianie warunków zawartych w regu-
laminie przyznawania pomocy koleżeńskiej. W omawia-
nym okresie sprawozdawczym pomoc koleżeńską przy-
znawano również pielęgniarkom i położnym z powodu 
śmierci współmałżonka lub uczącego się dziecka. 
Nagrody emerytalne

Zgodnie z uchwałami Okręgowych Zjazdów wypłaca-
ne były nagrody emerytalne 
2012 r. 41 osób x 380 zł = 15.580,00 zł

2013 r. 
17 osób x 380 zł = 6.460,00 zł

24 osoby x 1.000,00 zł  
= 24.000,00 zł*

* od 14 marca 2013 r. 
obowiązuje Uchwała 

Nr 9
OZPiP w Kielcach

2014 r. 48 osób x 1.000,00 zł  
= 48.000,00 zł

2015 r. 55 osób x 1.000,00 zł  
= 55.000,00 zł

Razem 185 osób – 149.040,00 zł
Współpraca z konsultantami w dziedzinach pielę-
gniarstwa oraz kadrą kierowniczą w pielęgniarstwie/
położnictwie

W czasie trwania VI kadencji w ŚIPiP organizowane 
były cykliczne spotkania z Pielęgniarkami Naczelnymi, 
Dyrektorami ds. pielęgniarstwa, pielęgniarkami Przeło-
żonymi i Konsultantami w dziedzinach pielęgniarstwa., 
podczas których omawiane były bieżące problemy i za-
gadnienia związane min. z nowelizacją aktów prawnych, 
ustalaniem norm zatrudnienia. 

W naszym województwie posiadamy konsultantów 
w następujących dziedzinach:
• Pielęgniarstwa – dr n. med. Bogumiłę Kowalczyk-Srokę
• Pielęgniarstwa pediatrycznego – mgr Dorotę Tekielę
• Pielęgniarstwa onkologicznego – mgr Marzenę Pyk
• Pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego- mgr 

Małgorzatę Dylewską
• Pielęgniarstwa anestezjologicznego – mgr Małgorzatę 

Knap

• Pielęgniarstwa epidemiologicznego – mgr Marię Ja-
nowską

Współpraca z NFZ , Sejmikiem Wojewódzkim
Przewodnicząca Okręgowej Rady uczestniczyła w po-

siedzeniach Rady Funduszu oddziału świętokrzyskiego, 
na których zgłaszała problemy środowiska pielęgniarskie-
go związane z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych.

Przewodnicząca Okręgowej Rady uczestniczyła w każ-
dym posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Zdrowia, która 
przekazywała stanowiska i problemy środowiska pie-
lęgniarskiego pod obrady Sejmiku celem podjęcia sto-
sownych działań. Na uwagę zasługuje fakt, że podjęta 
została uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-
go w sprawie poparcia działań Pielęgniarek i Położnych 
zmierzających do wprowadzenia zmian systemowych do-
tyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
Współpraca NRPiP

Przewodnicząca Zofia Małas uczestniczyła w każdym 
posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
zgłaszając między innymi wnioski w sprawie:
• zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielę-

gniarek i Położnych w celu zmiany uchwały Nr 19 VI 
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 
grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki człon-
kowskiej. Wniosek nie został przegłosowany z powo-
du nie spełnienia §23.1 Regulaminu Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych (tylko 12 izb podjęło uchwa-
ły w powyższej sprawie, a powinno 15).

• Pilnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska 
kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorstwami.

• pilnej nowelizacji rozporządzenia MZ w sprawie mini-
malnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 
Odbyło się kilka spotkań z Ministrem Zdrowia w powyż-
szej sprawie. Niestety Ministerstwo Zdrowia nie wywią-
zało się ze składanych deklaracji w powyższym temacie.

• Ustalenia płacy minimalnej oraz wytyczenia ścieżki 
awansu finansowo – zawodowego pielęgniarek i po-
łożnych.

• Określenia uroczystego stroju pielęgniarskiego.
• Ujednolicenia procedury archiwizacji dokumentacji 

okręgowych izb – wniosek w trakcie realizacji.
Przewodnicząca SIPiP aktywnie uczestniczyła w pa-

cach Komisji Prawa i Legislacji pracując nad ciągle zmie-
niającymi się aktami prawnymi. Była ekspertem KPiL 
w opracowaniu norm zatrudnienia pielęgniarek i położ-
nych w szpitalach, które zostało złożone w MZ do pilne-
go wdrożenia jako tzw. ,,uregulowania koszykowe NFZ”. 
Uczestniczyła w posiedzeniach sejmowej i senackiej Ko-
misji Zdrowia z głosem doradczym. 

Pracowała również w Komisji Budżetowo-Finansowej 
NRPiP.
Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych. Współpra-
ca z OZZPiP

W posiedzeniu Prezydium OR w dniu 18 listopada 2014 



BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

16

r. uczestniczyła Przewodnicząca Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych. Podjęto uchwały w sprawie 
powołania Komitetu Obrony Pielęgniarek oraz przyjęcia 
harmonogramu działań Komitetu w ramach porozumie-
nia o współpracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Kielcach z Zarządem Regionu Świętokrzyskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Podjęto uchwały w sprawie sfinansowania w wysoko-
ści 5318 zł. kosztów przyjazdu na manifestację pielęgnia-
rek i położnych pod Urząd Wojewódzki i Marszałkowski 
zakończony debatą nad stanem pielęgniarstwa w ŚIPiP 
w Kielcach oraz sfinansowanie do kwoty 30000 zł wyjaz-
du 18 autokarów pielęgniarek i położnych z terenu woje-
wództwa świętokrzyskiego na manifestację do Warszawy 
w dniu 10 września 2015 r.

Podjęto również uchwałę w sprawie sfinansowania 
akcji społecznej NRPiP „Ostatni dyżur” organizowanej 
przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych na te-
renie województwa świętokrzyskiego.

Powyższe działania zaskutkowały podpisaniem przez 
MZ i NFZ z OZZPiP oraz NRPiP porozumienia o wzro-
ście płac dla personelu pielęgniarskiego tzw. ,,4x400 brut-
to, brutto”, które dalece odbiega od naszych pierwotnych 
oczekiwań. Ponadto Izba została stroną do opiniowania, 
tam gdzie nie ma związków. Jest to bardzo obciążające 
i odpowiedzialne zadanie. 
Budowa i przeprowadzka do nowej siedziby ŚIPiP 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr 11 XXII Okręgowe-
go Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 27 
marca 2008 r. w sprawie budowy siedziby ŚIPiP, podej-
mowane były sukcesywnie kolejne kroki celem realizacji 
określonego w uchwale zadania. Okręgowa Rada Pielę-
gniarek i Położnych podejmowała następujące uchwały 
w sprawach związanych z budową siedziby:
1. W sprawie powołania zespołu ds. nadzoru nad budową 

siedziby izby
2. W sprawie zapłaty za faktury Przedsiębiorstwu Budow-

lanemu „UNIMAX” spółka z o. o. za roboty budowlane 
na zadaniu „Budowa budynku biurowo – administracyj-
no – dydaktycznego przeznaczonego na potrzeby siedzi-
by Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz 
Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych przy ul. Nowy 
Świat w Kielcach” 

3. W sprawie upoważnienia Przewodniczącej i Skarbnika 
do zawarcia umowy na: 
• zatrudnienie rzeczoznawcy majątkowego celem do-

konania wyceny wartości nieruchomości „Siedziba 
Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz 
Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych” przy ul. 
Nowy Świat w Kielcach wyposażenie pomieszczeń 
budynku 

• nadzór i ochronę budynku siedziby ŚIPiP 
• administrowanie w budynku siedziby ŚIPiP 
• poręczenie kredytu na budowę siedziby 
• ubezpieczenie lokalu 
• aneks do uchwały zmieniający zakres i termin wy-

konania robót oraz wartość wynagrodzenia wyko-
nawcy 

• sfinansowanie robót budowlanych przekraczają-
cych zakres umowy z PB UNIMAX sp. z o. o. 

• aneks do umowy z inspektorem nadzoru za nadzór 
nad robotami dodatkowymi 

• wynajem pomieszczeń w budynku ŚIPiP 
• konserwację dźwigu osobowego w budynku ŚIPiP 
• zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego budynku 

przy ul. Nowy Świat 32 A z Rzeczoznawcą ds. prze-
ciwpożarowych 

• zorganizowanie i realizację przeprowadzki z firmą 
wyłonioną po przeanalizowaniu zgłoszonych ofert

• W sprawie zakupu krzeseł z przeznaczeniem do 
wyposażenia konferencyjnej sali wykładowej oraz 
zakupu sprzętu komputerowego 

• W sprawie wyposażenia Ośrodka Kształcenia w po-
moce dydaktyczne i sprzęt do ćwiczeń 

• W sprawie ubezpieczenia lokalu 
• W sprawie sfinansowania projektu i wykonania 

przyłącza telekomunikacyjnego w lokalu SIPiP 
• W sprawie wyposażenia budynku SIPIP w sieć wi-

deodomofonów 
• W sprawie przeprowadzki do nowej, własnej sie-

dziby i pierwszym posiedzeniu ORPiP w dniu 10 
grudnia 2013 roku oraz uroczystego jej otwarcia 
w dniu 29 stycznia 2014 roku

Pozostałe uchwały Okręgowej Rady i Prezydium dotyczą-
ce działalności merytoryczno-organizacyjnej Samorządu:
• Prenumeraty czasopism i zakupu kalendarzy 
• zwołania i pokrycia kosztów zjazdów delegatów 
• Pokrycia kosztów szkoleń osób funkcyjnych, pracow-

ników Biura oraz członków organów Izby
• Zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 

oraz programów antywirusowych
• Zakupu sprzętu do wyposażenia biura ŚIPiP 
• Przesunięć budżetowych w planie wydatków i kosz-

tów ŚIPiP 
• Zawarcia lub przedłużenia umów – zleceń dla osób 

pracujących w Świętokrzyskiej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych 

• W sprawie powołania i pracy Okręgowej Komisji Wy-
borczej , zarządzenia wyborów delegatów na Okrę-
gowy Zjazd VII Kadencji, powtórzenia wyborów 
delegatów, upoważnienia Prezydium ORPiP do rozpa-
trywania odwołań od decyzji Okręgowej Komisji Wy-
borczej 

• W sprawie powołania biegłego rewidenta do przepro-
wadzenia badania sprawozdania finansowego ŚIPiP 

• W sprawie przeznaczenia kwoty 500 zł (pięćset zło-
tych) na ufundowanie nagrody dla finalistki II etapu 
(eliminacji wojewódzkich) Konkursu „Pielęgniarka 
Roku 2014” przeprowadzonego przez Zarząd Oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Kiel-
cach 

• W sprawie przyznania dofinansowania w kwocie 500zł 
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kosztów Gali Jubileuszowej „X Ogólnopolskiego Kon-
kursu Pielęgniarka Roku” organizowanej 23 kwietnia 
2015 roku w Warszawie przez Zarząd Główny Polskie-
go Towarzystwa Pielęgniarskiego

• W sprawie podziału środków budżetowych z dotacji Mi-
nistra Zdrowia na zadania przejęte od administracji pań-
stwowej 

• W sprawie instrukcji obowiązujących w Świętokrzy-
skiej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Kielcach doty-
czących gospodarki finansowej 

• W sprawie regulacji wynagrodzeń 5 pracowników biu-
ra w związku z koniecznością zabezpieczenia funkcjo-
nowania Ośrodka Kształcenia SIPiP oraz przyznania 
jednorazowej nagrody rocznej

• W sprawie zatrudnienia na stanowisku głównego księ-
gowego i zastępcy 

• W sprawie przyjęcia Regulaminu oraz Harmonogramu 
Pracy Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach w związku z funkcjonowaniem Ośrodka 
Kształcenia

• W sprawie przekazania pomocy finansowej wspierają-
cej akcję protestacyjną pielęgniarek do kwoty 1000,00 
zł (jeden tysiąc złotych) 

• W sprawie sfinansowania kosztów przejazdu człon-
ków ŚIPiP do Warszawy na międzynarodowe „Białe 
Miasteczko” w dniu 5 października 2012 r. do kwoty 
15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) 

• W sprawie zawarcia umowy o udzielenie licencji do 
elektronicznego rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych 

• W sprawie zakupu UPS - zasilacza awaryjnego do 
komputera 

• W sprawie używania służbowych telefonów komórko-
wych oraz zasad rozliczania opłat za ich używanie 

• W sprawie podjęcia współpracy z Towarzystwem 
Ubezpieczeń Inter Życie Polska S.A z siedzibą w War-
szawie 

• W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjno/Ka-
sacyjnej 

• W sprawie ubezpieczenia lokalu ŚIPiP od ognia i in-
nych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku 
gotówki oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie Biura 
ŚIPiP 

• W sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowe-
go Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w celu zmiany 
uchwały Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wyso-
kości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. 

Sekretarz ORPiP w Kielcach
Ewa Mikołajczyk

Przewodnicząca ŚIPiP w Kielcach
Zofia Małas

– postępowanie wyjaśniające w toku – 3.
W sprawach, w których wydano postanowienie o umo-

rzeniu postępowania Okręgowy Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych nie stwier-
dził przewinienia zawodowego. W sprawach, w których 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pie-
lęgniarek i Położnych nie stwierdził przewinienia zawo-
dowego i uchybień z zakresu Kodeksu Etyki Zawodowej 
– odmówił wszczęcia postępowania.

W okresie sprawozdawczym Rzecznik i jego zastępcy 
brali udział w szkoleniu organizowanym przez Naczelne-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgnia-
rek i Położnych w Warszawie w dniach 22-21.01.2012 r.

W dniach 14-15.09.2013 oraz 07-08.06.2014roku od-
były się szkolenia organizowane przez Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach.

W dniach 15-16.05.2014roku Okręgowy Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej i jego zastępcy uczestniczyli 
w szkoleniu nt. Odpowiedzialność Zawodowa Pielęgnia-
rek i Położnych organizowanym przez Okręgowa Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Dyżury Okręgowego Rzecznika i jego zastępców peł-

W dniach 20-21 .listopada 2011 roku podczas XXVI 
Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielę-
gniarek i Położnych w Kielcach delegaci dokonali wyboru 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
i jego zastępców. Na stanowisko Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach wybrana została Pani Beata Stępień. Zastęp-
cami Okręgowego Rzecznika zostały pielęgniarki:

1. Anna Kaptur z Opatów
2. Małgorzata Karska ze Staszowa
3. Elżbieta Majka z Ostrowca Świętokrzyskiego
4. Izabela Oszmiana z Pińczowa
5. Danuta Pyk z Kielc
6. Agata Roszewska z Kielc
7. Anna Zawada z Końskich
8. Marzena Zawłocka ze Starachowic
Podczas VI Kadencji do Okręgowego Rzecznika Od-

powiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
rozpatrywał 17 skarg (w tym 2 rozpoczęte w 2011 roku) 
w sprawie których wydano następujące postanowienia:
– odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego – 2
– postępowania wszczęte – 15
– postępowania umorzone – 12

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

za okres VI kadencji 2011–2015 r.
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nione były w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych dwa razy w miesiącu wg harmonogramu, czas 
i miejsce podawano do wiadomości w jednostkach orga-
nizacyjnych oraz w Biuletynie Świętokrzyskiej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych.

Okręgowy Rzecznik lub jego zastępcy brali udział 
w Posiedzeniach Okręgowej Rady i Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Podczas VI Kadencji Okręgowy Rzecznik i jego zastęp-
cy prowadzili działalność prewencyjną w formie szkoleń 
i referatów podczas konferencji organizowanych przez 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych dla członków 
Świętokrzyskiej Izby. Tematem szkoleń były zagadnienia 
etyki i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i po-
łożnych oraz bieżące problemy naszego zawodu. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Kielcach serdecznie dziękuje 
za współpracę swoim zastępcą w okresie VI Kadencji.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych

mgr Beata Stępień

Mariola Kler- Specjalista NSPiP. Tematami szkolenia 
były: Podstawy prawne funkcjonowania okręgowych są-
dów pielęgniarek i położnych, postępowanie przed okrę-
gowym sądem I instancji oraz zakres funkcjonowania kan-
celarii sądu. 

W dniu 2 października 2014r. Członkowie i pra-
cownik obsługi Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Kielcach uczestniczyli w Konferencji Na-
ukowo - Szkoleniowej „Prawo pracy dla pielęgniarek 
i położnych” organizowanej przez Świętokrzyską Izbę 
Pielęgniarek Położnych w Kielcach. Szkolenie prowa-
dził sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie mgr Sławo-
mir Zabłocki.

W sierpniu wpłynęła do Sądu Administracyjnego 
w Kielcach skarga na Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Po-
łożnych w Kielcach polegająca na nieudzieleniu informa-
cji w trybie dostępu do informacji publicznej zarzucając 
naruszenie artykułów Ustawy z dnia 6 września 2015 roku 
o dostępie do informacji publicznej.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Kielcach 
w sierpniu 2015 roku przesłał do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego W Kielcach odpowiedź na skargę 
wraz z uzasadnieniem, o oddalenie przedmiotowej skargi 
jako oczywiście bezzasadnej.

Przewodniczący oraz Członkowie Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Kielcach spotkali się w dniu 
22 października 2015r. aby podsumować pracę sądu w VI 
kadencji samorządu.

Chciałbym bardzo podziękować Członkom Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach, 
Koleżankom: Annie Glibowskiej, Małgorzacie Koma-
rewicz, Agnieszce Kuli-Kielian, Annie Nobis, Monice 
Kamionce, Ewie Skibińskiej, Bogusławie Cwalinie-
-Rzadkowskiej i Wiesławie Zamojskiej, za dyspozycyj-
ność, udział w posiedzeniach Prezydium i Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, w szkoleniach, konfe-
rencjach i pracach na rzecz Okręgowego Sądu Pielę-
gniarek i Położnych w Kielcach, chciałbym też szcze-
gólnie podziękować Koleżance Dorocie Woźniak za 

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Sądu Pie-
lęgniarek i Położnych w Kielcach wpłynęła jedna sprawa, 
która skończyła się postanowieniem o podtrzymaniu de-
cyzji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej. 

W czasie trwania VI kadencji, Przewodniczący wraz 
z Członkami Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach brali udział w konferencjach i szkoleniach po-
święconych zagadnieniom etyki i odpowiedzialności za-
wodowej, oraz podstaw prawnych i postępowania przed 
sądem I instancji.

W czerwcu 2012 r. Przewodniczący, Członkowie 
i pracownik obsługi Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych w Kielcach uczestniczyli w szkoleniu 
organizowanym przez Okręgowa Radę Pielęgniarek 
Położnych w Kielcach nt. „Prawo pracy dla pielę-
gniarek i położnych (wybrane zagadnienia praktycz-
ne). Szkolenie prowadził Sędzia Sławomir Zabłocki, 
a w październiku 2012 r. uczestniczyli w szkoleniu 
organizowanym w Radomiu przez Naczelny Sąd Pie-
lęgniarek i Położnych. Szkolenie prowadziła Prze-
wodnicząca NSPiP Pani Halina Boniecka oraz mec. 
Andrzej Wodarski. Tematem szkolenia były Podsta-
wy prawne funkcjonowania okręgowych sądów pielę-
gniarek i położnych, Postępowanie przed okręgowym 
sądem I instancji.

W dniu 16 października 2013 r. Przewodniczący, człon-
kowie i pracownik obsługi Okręgowego Sądu Pielęgnia-
rek i Położnych w Kielcach uczestniczyli w Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej „Praktyka i Etyka Zawodowa 
Pielęgniarek i Położnych” organizowanej we Włoszczo-
wie przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek Położnych 
w Kielcach oraz Komisję Etyki .

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Kielcach oraz pracownik obsługi w dniach 23-24 
października 2013 r. brali udział w szkoleniu organizowa-
nym w Warszawie przez Naczelny Sąd Pielęgniarek i Po-
łożnych. Szkolenie prowadzili: Przewodnicząca NSPiP 
Pani Halina Boniecka, mec. Andrzej Wodarski oraz mgr 

Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
za okres VI kadencji 2011–2015 r.
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koordynowanie prac i prowadzenie całej dokumentacji 
Okręgowego Sądu w Świętokrzyskiej Izbie Pielęgnia-
rek i Położnych.

W tym roku kończy się moja II-ga czteroletnia kaden-
cja Przewodniczącego Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych w Kielcach. Dziękuję wszystkim koleżankom 
i kolegom za pomoc podczas moich dwóch kadencji pracy 
w Okręgowym Sądzie. Życzę nowemu Przewodniczące-
mu Okręgowego Sądu owocnej współpracy z nowo wy-
branymi członkami, oraz jak najmniej spraw.

Uczestnictwo w szkoleniach z etyki i odpowiedzialno-
ści zawodowej jest najlepszym sposobem by zapobiegać 
niepożądanym zdarzeniom. Każde uczestnictwo w takim 
szkoleniu powiększa naszą wiedzę abyśmy mogli wyko-
nywać swój zawód lepiej i bezpieczniej. Wobec dokonują-

cych się zmian systemowych, w coraz większej „pogoni” 
za pieniądzem, pielęgniarkom i położnym potrzebne jest 
silne oparcie moralne. Stosując wiedzę etyczną oraz odpo-
wiedzialność zawodową do opieki nad pacjentem, mamy 
wpływ na efektywność swojej pracy, a przede wszystkim 
możemy funkcjonować, jako osoby odpowiedzialne, pod-
nosząc rangę holistycznej opieki pielęgniarskiej.

„Etyka jest jedna, sytuacji w życiu zawodowym i pry-
watnym bardzo wiele i w tej mnogości postaw, oczekiwań 
czy praw i sposobów różnych osób i grup społecznych nie 
może zatracić się zasadnicza idea zawodu medycznego, 
zawodu pielęgniarki i położnej: Dobro człowieka stanowi 
wartość najważniejszą”

Przewodniczący OSPIP w Kielcach 
Ryszard Chruszczewski

Komisja Rewizyjna podczas kadencji podjęła 24 
uchwały.

W sytuacjach problemowych komisja zwracała się 
o opinię Radcy Prawnego zatrudnionego w Świętokrzy-
skiej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzony był proto-
kół, którego jeden egzemplarz przekazywano Przewodni-
czącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, w celu 
przedstawienia go Okręgowej Radzie.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją 

z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego 
ŚIPiP z dnia 5.10.2015 r. przez Niezależnego Biegłego 
Rewidenta za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Ponadto Okręgowa Komisja Rewizyjna została podda-
na kontroli przez Naczelną Komisję Rewizyjną. 

Krystyna Rzeszowiak
Przewodnicząca OKR

Okręgowa Komisja Rewizyjna ŚIPiP w Kielcach 
w okresie sprawozdawczym pracowała w składzie:

1. Krystyna Rzeszowiak – przewodnicząca
2. Barbara Kwiecińska – z-ca przewodniczącej
3. Małgorzata Kwiecińska – z-ca przewodniczącej
4. Monika Szydełko – sekretarz
5. Dorota Maliga – członek
6. Teresa Kochel – członek
7. Ewa Kopyto – członek 
Okręgowa Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu 

o Regulamin Pracy OKR oraz harmonogram pracy.
Komisja Rewizyjna w czasie kadencji odbyła 32 posiedze-

nia, w czasie których przeprowadzono kontrolę gospodarowa-
nia środkami finansowymi ŚIPiP: dofinansowań do szkoleń, 
pomocy koleżeńskiej, organizacji zjazdów, ośrodka kształcenia 
oraz biura ŚIPiP. Częste i szczegółowe kontrole przeprowadza-
no w czasie budowy siedziby ŚIPiP. Skontrolowano także doku-
menty dotyczące zakupu wyposażenia siedziby izby.

Sprawozdanie z pracy Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

za okres VI kadencji 2011–2015 r.

Uchwała Nr 1
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgnia-

rek i Położnych 

Uchwała Nr 2
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach za 
okres VI kadencji 2011-2015 r.

Uchwała Nr 3
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 

okres VI kadencji 2011-2015 r.

Uchwała Nr 4
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach za 

okres VI kadencji 2011-2015 r.

Uchwała Nr 5
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.

Uchwały i wnioski podjęte na XXXI Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych
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w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji 
Rewiyzjnej

Uchwała Nr 6
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie udyielenia Okręgowej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych w Kielcach absolutorium za okres VI ka-

dencji

Uchwała Nr 7
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia liczby członków organów Święto-
krzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach na 

VII kadencję

Uchwała Nr 8
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącej Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Kielcach VII kadencji

Uchwała Nr 9
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych w Kielcach

Uchwała Nr 10
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowie-

dzialności Zawodowej

Uchwała Nr 11
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej VII kadencji

Uchwała Nr 12
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowego Sądu 

Pielęgniarek i Położnych w Kielcach VII kadencji

Uchwała Nr 13
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Pielę-

gniarek i Położnych w Kielcach VII kadencji

Uchwała Nr 14
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej VII kadencji

Uchwała Nr 15
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewi-

zyjnej VII kadencji

Uchwała Nr 16
XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Pielę-

gniarek i Położnych

WNIOSEK Nr 1
XXXI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 

2015 r.
W sprawie objęcia podwyżką wynagrodzeń analogicz-
nie jak w Rozporządzeniu MZ z dnia 8 września i 14 
października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej także 
pielęgniarki pracujące poza systemem finansowanym 
ze środków NFZ i Ministerstwa Zdrowia, pielęgniarki 
praktyki zatrudnione w POZ, pielęgniarki zatrudnio-
ne u podwykonawców, które w obecnym kształcie cy-
towanego rozporządzenia nie zostały ujęte.
Skierowany do: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, Ministra Zdrowia
Uzasadnienie:
Wysokość i sposób podziału środków powinien być ana-
logiczny jak w ww. Rozporządzeniu. Proponujemy, by 
zespół negocjacyjny przeprowadził renegocjacje z MZ 
w celu zapewnienia podwyżek wszystkim pominiętym 
grupom pielęgniarek i położnych.
Ponieważ problem dotyczy znacznej grupy pielęgniarek 
i położnych, które doświadczyły swego rodzaju dyskry-
minacji ze względu na miejsce realizowania świadczeń 
wnoskujemy, by problem został jak najszybciej rozwią-
zany. Odczuwamy dyskomfort z powodu faktu, że środo-
wisko nasze zostało podzielone, tym bardziej, że działa-
nia podejmowane przez organizacje zawodowe miały na 
celu poprawę warunków finansowanych dla całej grupy 
zawodowej.

Sekretarz Zjazdu – Ewa Mikołajczyk
Przewodnicząca Zjazdu – Ewa Wojcieszek

WNIOSEK Nr 2
XXXI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 

2015 r.
w sprawie podjęcia działań przez Naczelną Radę Pielę-
gniarek i Położnych w celu utworzenia funduszu reha-
bilitacyjnego i wprowadzenia urlopu zdrowotnego dla 
pielęgniarek i położnych.
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Informacje z Naczelnej Rady

innych zawodów, nie tylko pielęgniarek, położnych i leka-
rzy. A jego rozwiązanie, jak się wyraził „jest konieczne”.

Minister zdrowia podkreślił także, że większej uwagi ze stro-
ny resortu wymaga system kształcenia przed i podyplomowego 
lekarzy, położnych i pielęgniarek. Jak zapowiedział: „Po szyb-
kiej analizie zmierzamy do przywrócenia stażu podyplomowe-
go. Wydaje się, że do przyzwoitego kształcenia lekarza i lekarza 
dentysty potrzebny jest utrzymanie stażu podyplomowy, które-
go jakość musi modyfikowana, podnoszona”. Nie doprecyzo-
wał, czy ten wymóg będzie także dotyczył pielęgniarek.

„Jeśli chodzi o kadrę pielęgniarską i położniczą, mamy 
sytuację naprawdę dramatyczną”, mówił minister zdro-
wia cytując Raport NRPiP, nie sprecyzował jednak jaki 
pomysł ma Ministerstwo Zdrowia na poprawę sytuacji. 
Jedynie zadeklarował, że „tu trzeba zrobić coś wielkiego”.

Minister Radziwiłł podtrzymał także wyborczą dekla-
rację dotyczącą likwidacji NFZ i powrotu do finansowa-
nia systemu opieki zdrowotnej bezpośrednio z budżetu 
państwa. Zaznaczył jednak, że będzie to następowało 
stopniowo, by „nie nadszarpnąć relacji między płatnikiem 
a świadczeniodawcą”.

Porozumienie podpisane z poprzednim ministrem musi być 
realizowane, ale mamy problem z finansowaniem zobowiązań 
– poinformował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas 
posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia 1 grudnia br. Minister 
podkreślił, że spotkał się już w tej sprawie z przedstawicielami 
NRPiP i OZZPiP, planowane są też kolejne konsultacje.

Podczas trwającego ponad 3 godziny posiedzenia sej-
mowej Komisji Zdrowia minister Konstanty Radziwiłł 
przedstawił informację o kierunkach planowanych działań 
resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli 
w latach 2015-2019. Wśród zagadnień, jakimi Ministerstwo 
Zdrowia zajmie się w pierwszej kolejności znalazły się 
kwestie dotyczące sytuacji zawodowej pielęgniarek i po-
łożnych oraz problem braku kadry medycznej, szczególnie 
pielęgniarek. Minister Radziwiłł poinformował członków 
sejmowej komisji zdrowia, ze obecnie prowadzone są ana-
lizy jaki sposób będzie w polskich warunkach najefek-
tywniejszy, wskazał przy tym dwa rozwiązania, które są 
obecnie brane pod uwagę, czyli realna wycena świadczeń 
i ustawowe zapisanie minimalnej kwoty wynagrodzenia. 
Podkreślił przy tym, że problem jest szerszy i dotyczy także 

Obecny minister zdrowia podtrzymuje ustalenia dotyczące podwyżek 
dla pielęgniarek i położnych

skierowany do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Uzasadnienie:
Z racji wykonywanego zawodu coraz więcej pielęgnia-
rek i położnych zapada na choroby narządów ruchu, 
które powinny być uznane za nasza chorobę zawodo-
wą, dlatego też Delegaci XXXI Okręgowego Sprawoz-
dawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Kielcach wnioskują o utworzenie funduszu rehabilita-
cyjnego i wprowadzenia urlopu zdrowotnego dla pielę-
gniarek i położnych.

Sekretarz Zjazdu – Ewa Mikołajczyk
Przewodnicząca Zjazdu – Ewa Wojcieszek

WNIOSEK Nr 3
XXXI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 

2015 r.
w sprawie umocowania kompetencji Komisji Etyki oraz 
uzyskania prawa do korzystania z narzędzi pozwalających 
na sprawne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wystę-
pujących w środowisku pracy pielęgniarek i położnych
skierowany do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Uzasadnienie:
Komisja Etyki, biorąc pod uwagę nasilające się proble-
my natury etycznej związane z wykonywaniem zawodu 
pielęgniarki i położnej objawiające się niepożądanymi 
zjawiskami, postawami i zachowaniami – uważa, że nie-

odzowne są odpowiednie umocowania prawne dla Komi-
sji, podnosząc jej skuteczność działania

Sekretarz Zjazdu – Ewa Mikołajczyk
Przewodnicząca Zjazdu – Ewa Wojcieszek

WNIOSEK Nr 4
XXXI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 20 listopada 

2015 r.
w sprawie liczebności członków Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych
skierowany do Delegatów Krajowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych
Uzasadnienie:
Delegaci XXXI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborcze-
go Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach uważają, 
że liczba członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych powinna wynosić 90.
Dotychczas liczba członków Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych wynosi 75, w tym 45 Przewodniczących Okrę-
gowych Rad i 30 osób wybranych przez Krajowy Zjazd. 
Zwiększenie liczby osób – członków Naczelnej Rady wybie-
ranych przez Krajowy Zjazd do 45, spowoduje zrównoważe-
nie liczby Przewodniczących Okręgowych Rad z członkami 
Naczelnej Rady wybranymi przez Krajowy Zjazd.

Sekretarz Zjazdu – Ewa Mikołajczyk
Przewodnicząca Zjazdu – Ewa Wojcieszek
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INFORMACJE Z PTP
XI Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku 2015”

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
oraz

Koło Liderów Pielęgniarstwa
zapraszają pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału 

w XI Konkursie „Pielęgniarka Roku”

Celem konkursu jest: wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek prezentujących najwyższy poziom przygotowania zawo-
dowego i zaangażowania w działalność na rzecz środowiska pielęgniarskiego 
Harmonogram Konkursu:
1. I etap Konkursu – wyłonienie uczestników w poszczególnych podmiotach leczniczych – do 10 stycznia 2016 roku.
2. II etap – eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP – 5 lutego 2016 r. godzina 12:00 (miejsce zostanie podane 

bezpośrednio zainteresowanym).
3. III etap – ocena finalistów – pierwsza dekada kwietnia Warszawa (szczegóły zostaną podane w Komunikacie nr 2 

na stronie internetowej Towarzystwa www.ptp.nal.pl).
Informacje dodatkowe:
mgr Małgorzata Dawidowska KOORDYNATOR BIURA PTP
ul. Reymonta 8/12, 01-842 Warszawa, tel. 22 39 81 872, kom. 530 553 324
e-mail: biuroptp@gmail.com

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród zainteresowanych

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„PIELĘGNIARKA ROKU 2015”
1. Imię i nazwisko .......................................................................................... 2. Data urodzenia .........................

3. Adres zamieszkania .....................................................................................................................................................

4. Telefony kontaktowe ........................................................... 5. Adres e-mail .......................................................

6. Miejsce pracy ..............................................................................................................................................................

7. Stanowisko .................................................................... 8. Staż pracy w zawodzie ........................................

9. Przynależność do Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział .........................................................................

 Tak * od kiedy ................................................... Nie* 

10. Działalność na rzecz pielęgniarstwa (przynależność do towarzystw naukowych, sekcji zawodowych, czynne
uczestnictwo w konferencjach naukowych, itp.) z wyłączeniem obligatoryjnej przynależności do samorządu pielęgniarskiego:

 Tak* jaka  ..............................................................................................................................................................
   ..............................................................................................................................................................

 Nie* 
  * odpowiedź zaznacz krzyżykiem

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów 
konkursu pod nazwą „Pielęgniarka Roku 2015” i tylko na cele w/w konkursu (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych - Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

* niepotrzebne skreślić

.......................................................
podpis i pieczęć przełożonego

.......................................................
podpis i pieczęć 

Pielęgniarki Naczelnej / Przełożonej

.......................................................
czytelny podpis kandydata

.......................................................
miejscowość, data

.......................................................
czytelny podpis kandydata
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KONDOLENCJE
„Są chwile, by działać i takie, kiedy należy pogodzić 

sie z tym, co przyniesie los”
Paulo Coelho

Koleżance

Zdzisławie Głuszek
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

SIOSTRY
składają:

Dyrektor ds. pielęgniarstwa oraz koleżanki z kliniki 
Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach

Bliscy naszemu sercu, zawsze pozostaną
Głęboko w naszej pamięci...

Pani

Barbarze Mamla
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TATY
składają:

Pielęgniarka Naczelna i cała kadra pielęgniarska
Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego 

w Skarżysku-Kamiennej

,,Człowiek odchodzi , lecz miłość zostaje , 
mimo wielkiej rozpaczy pozwala żyć dalej ....”

Pani

Agnieszce Figarskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TATY
składają:

Pielęgniarka Naczelna i cała kadra pielęgniarska
Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego 

w Skarżysku-Kamiennej

„...śmierć to słowo która bolesny cios zadaje,
tylko pustka, tylko żal pozostaje”

Koleżance

Barbarze Bogaczewicz
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają: 

Koleżanki ze Szpitala Kieleckiego

„Zamknęły się ukochane oczy, spoczęły spracowane ręce,
przestało bić kochane serce”

Koleżance

Marcie Cielibała
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

TATY
składa:

Zespół Położnych

„Zatrzymaj upływający czas we wspomnieniach,
a przede wszystkim pamiętaj o pięknych chwilach,

by nigdy nie poszły w zapomnienie”
Koleżance

Dorocie Pukowskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

TATY
składają:

pielęgniarki i położne ze Szpitala 
w Skarżysku-Kamiennej

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszej Koleżanki, emerytowanej Naczelnej Pielęgniarki

JADWIGI NOWAK
Jej pełne dobroci serce oraz oddanie się pracy zawodowej pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i przyjaciołom wyrazy szczerego współczucia składają:
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa oraz Pielęgniarki i Położne

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

POŻEGNANIA
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Ważnym czynnikiem wpływającym na postawę cho-
rego jest rzetelna wiedza na temat choroby i leczenia. 
Zwłaszcza, jeśli w przeszłości rak stał się przyczyną 
śmierci bliskiej osoby. Należy jednak pamiętać, że odbiór 
wiedzy zależy od osobowości oraz dotychczas wykształ-
conych stylów radzenia sobie w sytuacjach trudnych pa-
cjenta. To, jakie przekonania na temat raka podziela więk-
szość osób, jest niezwykle istotne nie tylko ze względu na 
dbałość o rzetelną i prawdziwą wiedzę wśród społeczeń-
stwa, ale także ze względu na proces psychologicznego 
przystosowania do choroby. Umiejętność komunikowania 
się personelu medycznego z chorym człowiekiem jest re-
zultatem nabywania ważnych kompetencji zawodowych 
osiąganych poprzez rozwój osobisty. Mogą one znacząco 
zmienić jakość doświadczania kontaktu zarówno przez 
pacjenta, jak i przez osoby leczące. Stan emocjonalny pa-
cjenta wpływa na poprawę lub pogorszenie choroby, na 
przyspieszenie lub spowolnienie jej przebiegu. Dlatego 
tak ważną rolę odgrywa relacja, jaką pacjent utrzymuje 
z całym zespołem leczącym. Taka relacja powinna opie-
rać się na dobrej współpracy zespołu terapeutycznego, 
pacjenta i jego rodziny. Warunkiem tego jest dobra komu-
nikacja między nimi.

 Komunikacja pomiędzy pielęgniarką a pacjentem on-
kologicznym posiada ogromny potencjał terapeutyczny. 
Tam, gdzie jest dobra komunikacja z personelem, tam 
zazwyczaj jest też większa akceptacja warunków, jakie 
stawia choroba. Pacjenci, którzy mieli pozytywne do-
świadczenie w komunikowaniu się z personelem medycz-

nym, łatwiej akceptują leczenie, lepiej współpracują, są 
bardziej zadowoleni z medycznej opieki i rzadziej się na 
nią skarżą. Proces leczenia przebiega łatwiej i pozwala 
na lepszą jakość życia pacjenta. Rozmowa z pacjentem 
powinna być przeprowadzona w ciszy, spokoju, intymno-
ści, bez udziału osób postronnych. Na życzenie chorego 
w rozmowie może brać udział członek rodziny. Ważnym 
jest również odpowiednia ilość czasu, skoncentrowanie na 
rozmowie i rozmówcy. Należy pamiętać, by nie używać 
żargonu medycznego i słownictwa niezrozumiałego dla 
chorego. Wskazanym jest zadawanie pytań typu otwarte-
go typu: „jak”, zachęcenie chorego do wyjaśnień (oka-
zywanie choremu zainteresowania, pytanie o odczucia, 
obserwacja wyglądu, postawy, reakcji na podawane infor-
macje), zastosowanie elementów niewerbalnych (kontakt 
wzrokowy, mimika, uśmiech, przyjazne gesty), unikanie 
zbyt wielu informacji w krótkim czasie, podsumowanie 
rozmowy, przedstawienie planu działania (badania propo-
nowane, konsultacje, plan leczenia), wyznaczenie terminu 
kolejnej wizyty.

OCZEKIWANIA PACJENTA: być wysłuchanym, być 
potraktowanym poważnie, spotkać kompetentny personel.

Jednym z elementów Komunikacji jest SŁUCHANIE. 
Może ono być: aktywne, empatyczne, otwarte, świadome. 

CZTERY KROKI SKUTECZNEGO SŁUCHANIA: 
Słuchanie jest procesem aktywnym, wymagającym na-
szego udziału. Pełne rozumienie komunikacji wymaga 
zadawania pytań i udzielania informacji zwrotnych. Po-
mocnym narzędziem jest parafrazowanie: powtarzanie 
własnymi słowami tego, co ktoś powiedział. Zapobiega 
nieporozumieniom, pomaga zapamiętać treść rozmowy, 
zapobiega narastaniu złości, łagodzi konflikty, utrudnia 
porównywanie, osądzanie, sprzeciwianie. 

Precyzowanie, to kolejne z wykorzystywanych sposo-
bów skutecznego słuchania. Polega na zadawaniu pytań 
do momentu uzyskania pełnej treści, informacji. Pomaga 
skupić uwagę słuchacza na wypowiadanych treściach.
Informacja zwrotna to czwarty krok skutecznego słucha-
nia. Jest to informacja o reakcjach słuchającego na to, co 
ktoś powiedział. Pomaga mówiącemu ocenić skuteczność 
i znaczenie swojej wypowiedzi. Informacja zwrotna po-
winna być: natychmiastowa, szczera i wspierająca.Zanim 
podasz informację : ZAPYTAJ, gdy pokój wypełnią silne 
emocje – UZNAJ, NAZWIJ JE. Nie ma nic złego w od-

Stereotypy i style radzenia sobie 
w komunikacji z pacjentem onkologicznym

mgr Mirosława Tekiel – psycholog-familiolog, specjalista psychologii klinicznej; trener psychologii

Konferencja Szkoleniowa
„Komunikacja interpersonalna” dla pielęgniarek i położnych

30 listopada 2015 r., Kielce
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powiedzi – NIE WIEM, jeśli jednocześnie pokazujesz, że 
popierasz chorego. Doceń wartość zwykłego słuchania – 
PO PROSTU BĄDŹ, NIE STARAJ SIĘ ROBIĆ NICZE-
GO NA SIŁĘ. 
SPECYFIKA KONTAKTU Z PACJENTEM ZE 
WZGLĘDU NA ETAP CHOROBY 

W każdej fazie choroby pojawiają się charakterystycz-
ne dla niej sposoby reagowania pacjenta. 

Pierwszy etap to reakcja na chorobę; najważniejszym 
celem, który chcemy osiągnąć, jest akceptacja przez cho-
rego jego nowej sytuacji zdrowotnej i zmotywowanie go 
do wprowadzenia zmian. 

Drugi etap najczęściej jest związany z rozpoczęciem 
leczenia. Wymaga to nauczenia pacjenta przestrzegania 
zaleceń. Na tym etapie mogą pojawiać się przejściowe 
kryzysy. 

Trzeci etap to adaptacja lub pojawiające się czasem wy-
czerpanie, utrata wiary, poczucie malejącego wpływu na 
przebieg leczenia. Choroba jest związana ze stresem. Spo-
sób, w jaki pacjent radzi sobie z tym zjawiskiem, wpływa 
na jakość rozwiązywania przez niego problemów. Szcze-
gólnie istotne jest to w pierwszym etapie i w znacznym 
stopniu zależy od zachowań personelu wobec pacjenta. 
Należy pamiętać, że:
Moment zachorowania to sytuacja silnego stresu dla pa-
cjenta i jego bliskich. 
Towarzyszenie pacjentowi i jego bliskim w trudnym okre-
sie po diagnozie pomaga w odzyskaniu równowagi i osią-
ganiu stanu adaptacji do nowej sytuacji. 
Istnieje ścisła zależność pomiędzy początkowymi emocja-
mi a późniejszą gotowością do podjęcia leczenia i radze-
nia sobie 
DLATEGO

Bądź blisko pacjenta i jego rodziny. Pokaż im, że nie są 
sami i mogą liczyć na twoją pomoc. Okaż zainteresowanie 
tym, co przeżywają i zrozumienie ich trudnej sytuacji. 

Słuchaj tak, aby nie obawiali się zadawać pytań, wyra-
żać swoich emocji, ujawniać niepewności i wątpliwości. 
O chorobie mów spokojnie, rzeczowo, unikaj zbędnych 
emocji i emocjonalnych sformułowań. Nie minimalizuj 
znaczenia i powagi choroby. Na początku ograniczaj in-
formacje negatywne (zagrożenia, powikłania, trudności). 
Są wystarczająco przestraszeni, że w ogóle dotknęła ich 
przewlekła choroba. Przekazuj wiadomości wzbudzające 
nadzieję na pomyślny przebieg leczenia i dobrą jakość 
życie pomimo choroby. STYLE RADZENIA SOBIE 
Z CHOROBĄ PREZENTOWANE PRZEZ PACJEN-
TÓW: postawa aktywna – duch walki – „fighting spirit” 
– 10% – potrzeba informacji, współdecydowanie, wybór 
grupy wsparcia, poszukiwanie terapii komplementarnych, 
zmiana stylu życia, nowe cele, strategia pozytywnej oce-
ny sytuacji – daje poczucie kontroli; satysfakcja: „dobrze, 
że wcześnie wykryto”, choroba niesie korzystne zmiany, 
praca, dom, odwrócenie uwagi od choroby – wybiera 
przyjemne interesujące zajęcia, postawa pasywna – bez-
radność, beznadziejność, poddanie się w walce, uczucie 

bycia pokonanym, brak podjęcia wysiłku przystosowania, 
stosowanie się do zaleceń, lecz brak podejmowania ini-
cjatywy, np. brak zgłaszania nowych symptomów zanim 
zapytany, rezygnuje z pracy i hobby zanim choroba zmusi 
do tego, stoicka – akceptacja (nie przejawia emocjonal-
nego dystresu), żyje bez zmian, nie chce mówić o choro-
bie, wiecznie zajęty. 
TRUDNY PACJENT

Według wielu opinii personelu medycznego trudny pa-
cjent w swoim zachowaniu jest agresywny i roszczenio-
wy, nieświadomy swojego stanu, odmawiający leczenia, 
mówiący o śmierci, nie pogodzony z sytuacją choroby. 
Utrudnione jest również komunikacja, relacje bywają 
utrudnione z tymi pacjenci, którzy ujawniają dodatkowe 
problemy wynikające z ich osobowości i utrwalonych 
zachowań, stanu emocjonalnego lub chorób towarzyszą-
cych. Do tej grupy należą:

chorzy określani jako „pacjenci z oporem”, małomów-
ni, z depresją, chorzy określani jako „somatyzujący”, nad-
miernie gadatliwi, obciążający emocjonalnie, nastawieni 
lękowo. Czynniki determinujące opór pacjenta:

„Jestem zmuszony” – postawa ta wynika z braku moż-
liwości samodzielnego podejmowania decyzji dotyczą-
cych terapii. 

„Nie tak” – pacjent ma własną teorię leczenia odmien-
ną niż proponowana terapia. 

„Nie wierzę” – pacjent okazuje nieufność wobec moż-
liwości poradzenia sobie z chorobą i wobec skuteczności 
metody leczenia. 

„Nie z tobą” – pacjent ma zastrzeżenia do osoby uczest-
niczącej w procesie leczenia (uraz z przeszłości, brak do-
brej komunikacji).

„Opłaca mi się chorować” – powody, dla których pa-
cjent traktuje chorobę jako wartość, mogą wynikać z: 
chęci zwrócenia na siebie uwagi, korzyści finansowej, 
widoków na rozwiązanie problemów zawodowych (renta) 
i problemów rodzinnych (postawa skrzywdzonej przez los 
ofiary). 

Strach przed diagnozą.
Złe doświadczenia wynikające z długotrwałego kon-

taktu z osobą chorą na raka (inny chory w rodzinie: trud-
ny, kłopotliwy przebieg choroby, powikłania, śmierć). 

Pacjenci małomówni. Powody małomówności chore-
go:

Obecność innych osób, takich jak inni pacjenci, studen-
ci czy odwiedzający.

Obawa pacjenta, że wyrażanie głośno swego problemu 
może prowadzić do potwierdzenia najgorszych przeczuć 
dotyczących rozpoznania. 

Zakłopotanie i zawstydzenie z powodu natury dolegli-
wości (np. alkoholizm, impotencja). Bariery kulturowe 
i wynikająca z nich niechęć do rozmawiania o proble-
mach osobistych. Cechy osobowości. 

Gdy chory jest małomówny, należy użyć wszystkich 
swoich umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbal-
nej. Przydatne jest umiejętne stosowanie ciszy, pauzy. 
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Przysłowie, że „milczenie jest złotem”, dobrze się spraw-
dza w tym przypadku.

Cierpliwość, takt i czas poświęcony pacjentowi ułatwia 
mu przezwyciężenie przeszkód utrudniających ujawnie-
nie jego lęków, obaw i potrzeb.

U innej grupy chorych osób stosujących strategię po-
szukiwania informacji w celu radzenia sobie ze stresem 
obalanie mitów i dostarczanie rzetelnej wiedzy jest dosko-
nałym sposobem ochrony przed niepokojem związanym 
z własną chorobą.

Pacjenci z depresją. Wobec pacjentów depresyjnych 
najbardziej zalecaną techniką komunikacji jest aktywne 
słuchanie (dajesz rozmówcy do zrozumienia, że nie tylko 
słuchasz, ale także słyszysz to, co on mówi i jest to dla 
ciebie ważne). Należy używać parafrazowania, wyjaśnia-
nia i personalizowania. To ostatnie polega na podawaniu 
osobistych doświadczeń z podobnych sytuacji lub podob-
nych odczuć. Ten sposób zachowania pomaga innym czuć 
się mniej osamotnionym. Ponadto pokazuje, że nie tylko 
oni natrafiają na trudności życiowe i uczy, że można so-
bie z nimi poradzić. Uwaga! Technikę personalizowania 
trzeba stosować z dużym wyczuciem. Kiedy za dużo mó-
wimy o sobie, odwracamy uwagę od osoby, która właśnie 

tu i teraz tej uwagi potrzebuje. Ważne! Ludzie w depresji 
często szukają źródła swego samopoczucia w zachowa-
niach innych. Nie dajmy się obarczyć poczuciem winy. 
Spróbuj uświadomić pacjentowi, że w chorobie nowotwo-
rowej zdarzają się stany obniżonego nastroju, ale istnieje 
też możliwość ich leczenia. Można zaproponować kontakt 
z psychologiem lub psychiatrą.

Pacjenci „somatyzujący” Określani tak są chorzy, 
którzy stale zgłaszają nowe dolegliwości, np. ból głowy, 
ból brzucha, drżenie kończyn, osłabienie, itp. Najbardziej 
skuteczny sposób postępowania w ich przypadku spro-
wadza się do następujących działań: uznania objawów, 
cierpienia, bezradności, zachęcenia do wspólnego poszu-
kiwania źródeł tych objawów, objaśnienia objawów i me-
chanizmów ich powstawania w sposób zrozumiały dla 
pacjenta, przedstawienia różnych opcji postępowania do 
wyboru, stopniowego zwiększania udziału pacjenta w po-
szukiwaniu rozwiązań, chwalenia pacjenta za pozytywne 
zmiany (technika małych kroków). Nadmierna somatyza-
cja może również sygnalizować depresję!

Pacjenci nadmiernie gadatliwi. Wobec takich pacjen-
tów stosujemy taktykę umiejętnego powracania do głów-
nego tematu rozmowy, powtarzając co jakiś czas ten sam 
zwrot, np. „Rozumiem, że temat rodziny jest dla pani/
pana ważny, ale wróćmy do...”. 

Pacjenci obciążający emocjonalnie. Należą tutaj pa-
cjenci, którzy: intrygują, manipulują, wywierają silne 
wrażenie, bardzo ciężko chorzy, przerywający leczenie. 

Pacjenci nastawieni lękowo. Charakteryzują się: nad-
wrażliwością na krytycyzm, podatnością na zranienie, 
hipochondrią, słabą lub pozorną współpracą, nadmierną 
koncentracją na szczegółach. 

Przy nastawieniu lękowym każda informacja będzie 
analizowana z wychwyceniem negatywnych treści. Wów-
czas wszelkiego rodzaju mity dotyczące choroby nowo-
tworowej ze zwiększoną siłą podsycają dystres chorego. 
Lęk i niechęć wobec choroby nowotworowej mogą wzbu-
dzać tendencję do unikania wiedzy na jej temat. Szcze-

gólnie wtedy, gdy wiedza ta na poziomie nieświa-
domym jest psychologicznie zagrażająca. Może na 
przykład przypominać o przykrych doświadczeniach 
związanych z chorobą bliskiej osoby i budzić lęk 
przed powtórzeniem tych doświadczeń. Wyniki ba-
dań wskazują, że unikanie wiedzy na temat choroby 
nie sprzyja adaptacji psychologicznej po otrzyma-
niu diagnozy Co więcej, osoby chore, które stosu-
ją strategię unikania do radzenia sobie ze stresem 
związanym z chorobą nowotworową, doświadcza-
ją mniejszego wsparcia ze strony bliskich osób, co 
może tłumaczyć ich gorszą adaptację i codzienne 
funkcjonowanie. 

Praktyczne rady:
Pomóż pacjentowi wyrazić lęk (jak się czuje).
Słuchaj, nie oceniaj, daj wyraz zrozumieniu.

Ukierunkowuj skargi w stronę konstruktywną.
Dyskretnie wzmacniaj (ale nie na siłę) i mobilizuj.
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XXXI Zjazd w obiektywie
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Ośrodek 
kształcenia podyplomowego

27 listopada 2015 roku 
w  Ośrodku Kształcenia Pody-
plomowego Kadr Medycznych 
Świętokrzyskiej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Kielcach 26 
osób rozpoczęło szkolenie 
specjalizacyjne w  dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego i  intensywnej opieki 
medycznej.
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Spotkanie po latach
Bardzo wzruszające było spotkanie klasy B Liceum 

Medycznego w Kielcach, rocznik który ukończył kształ-
cenie w roku 1985 r. Naszą wychowawczynią była Pani 
Maria Sokulska (nie udało się nam znaleźć kontaktu z na-
szą wychowawczynią). Poniżej na zdjęciu 
nasza Pani Dyrektor.

Udało nam się od-
tworzyć listę klasy (dzięki naszej koleżance 

Małgosi Hajdukiewicz), a było nas 32: Adamiec Teresa, 
Bedla Lucyna, Błaszczyk Jolanta, Bożęta Lidia, Buch-
cic Stanislawa, Chaber Zdzisława, Falkowska Joanna, 
Głuch Boguslawa, Grzędowicz Katarzyna, Hajdukiewicz 
Małgorzata, Jaworska Urszula, Kaczor Krystyna, Kaleta 
Teresa, Karas Grazyna, Kleszcz Beata, Kotwica Małgo-
rzata, Latkowska Barbara, Lis Grażyna, Lisowska Dorota, 
Muszyńska Joanna, Nowak Renata, Osełka Teresa, Ozga 

Małgorzata, Patrzałek Marzanna, Parkita Halina, Pawe-
lec Anna, Przygodzka Ewa, Samulewicz Irmina, Sroka 
Barbara, Szymczyk Bożena, Świerczyńska Krystyna, 
Zawadzka Alina.

Spotkałyśmy się z niezwykle ważnego powo-
du – każda z nas w bieżącym roku ukończyła 50 lat! 
a czujemy się nadal jak nastolatki. Nie ukrywamy, że 
miałyśmy początkowo problem z rozpoznaniem się, 
ale trwało to tylko chwilkę. Oczywiście na początku 

wspomnienia związane ze szkołą, fajnymi i ciekawymi 
przypadkami jakie nas spotykały podczas pobytu w szko-
le, pierwsze praktyki szpitalne … matura, dyplom …

Praca zawodowa porozrzucała nas po całej Polsce 
ale i po Europie. Wszystkie doszłyśmy do wniosku, że 
Liceum Medyczne świetnie przygotowało nas do pracy 
zawodowej. Jesteśmy bardzo dobrymi i cenionymi pielę-
gniarkami. Rozmowom, wspomnieniom nie było końca – 
z trudem rozstałyśmy się przed świtem.

Spotkanie, udało się zorganizować dzięki ogromnej 
determinacji i zaangażowaniu naszej koleżanki klasowej 

Joli Błaszczyk ale i nas wszystkich. Ze spotka-
nia mamy setki bardzo fajnych fotek, a to dzięki 
Lucynce Bedli. Mamy nadzieję, że „za kolejną 
chwilę” zorganizujemy spotkanie, powspomina-
my .. tylko... czy się poznamy?

Wszystkie stwierdziłyśmy, że Liceum Me-
dyczne w Kielcach, było wyjątkową szkołą 
a więzi, które stworzyło są nierozerwalne.

Jako już starsze koleżanki po fachu mamy re-
fleksję, dziewczyny spotykajcie się, wspominaj-
cie, wymieniajcie poglądy – bardzo to wzmac-
nia naszą grupę zawodową. A jak się to robi? ... 
spontanicznie, tylko należy mieć taką Jolę – jak 
u nas. 

Bożena Szymczyk

Jedyne zdjęcie z naszą Panią Wychowawczynią Marią Sokulską

Nasze spotkanie – zupełnie szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
– uświetniła Zosia Małas nasza Przewodnicząca ŚIPiP. 

Dyskusjom nie było końca
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Podziękowania dla

ELŻBIETY RUTKOWSKIEJ
za wszystkie dni, które przeżyliśmy w ciągu 40 letniej Twojej pracy

Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za uśmiech, i dobre rady...
W ciągu tych wszystkich lat byłaś dla nas najlepszą koleżanką,

na której zawsze można polegać, która zawsze służy pomocą i wsparciem.
Za to wszystko pragniemy dzisiaj podziękować, składając najlepsze życzenia na dalsze lata

koleżanki ze Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Wszystko, co było Twoim marzeniem,
co jest i będzie w przyszłości, 

niech nie uleci z cichym westchnieniem,
Pani

KRYSTYNIE SŁUPSKIEJ
Pielęgniarce Koordynującej

Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
oddział Busko-Zdrój w związku z przejściem na emeryturę

podziękowania za wieloletnią, pełną poświęcenia i oddania pracę 
wraz z życzeniami zdrowia i pomyślności

składają: Dyrekcja, Przełożona Pielęgniarek, 
Koleżanki i Koledzy ŚCRM i TS 

Podziękowania
Dla personelu Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

za troskliwą i profesjonalną opiekę nad pacjentką

MIECZYSŁAWĄ JAROMIN
za wsparcie, zrozumienie i okazaną serdeczność w tak trudnych chwilach

dziękuje córka Izabela Nawrot z rodziną

„Są chwile co długo w pamięci zostają
choć czas upływa, nie przemijają.

Są też osoby, które poznane
nie będą nigdy zapomniane.”

Pielęgniarce

ZDZISŁAWIE MŁODAWSKIEJ
w związku z przejściem na emeryturę

serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę, pełną poświęcenia,
życzliwość i dobro okazywane współpracownikom i pacjentom

wraz z życzeniami zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia

składają: Dyrekcja, Pielęgniarka Przełożona,
 dyspozytorzy medyczni, pielęgniarki, pielęgniarze,

ratownicy medyczni ŚCRM i TS w Kielcach


