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II OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW 
OIPiP

Częstochowa 30 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI 
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W 
CZĘSTOCHOWIE od 01.11.2011 roku do 29.02.2012. 

roku 
W okresie od 01.11.2011 roku do 29.02.2012. roku odbyły się dwa 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz cztery 
posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła i zrealizowała 16 
uchwał, Prezydium ORPiP podjęło i zrealizowało 51 uchwał w tym: 
�Dofinansowanie kształcenia podyplomowego przyznano - dla 

55 osób na łączną kwotą 29,437.00 zł.
�Dofinansowania nie otrzymały 2 osoby /wniosek złożony 

niezgodnie z obowiązującym regulaminem Komisji Kształcenia 
i Doskonalenia Zawodowego/.

�Wytypowano na konferencję 3 osoby.
�Udzielono pomocy finansowej z FRŻ i WL dla 7 osób na łączną 

kwotą 9,400.00 zł,
�Stwierdzono prawo wykonywania zawodu oraz wpisano do 

rejestru członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - 
2 pielęgniarki i 1 położną. Wpisano do rejestru członków OlPiP 
w Częstochowie- 6 pielęgniarek (osoby te przeniosły się 
z obszaru działania innej okręgowej izby).

�Skreślono z rejestru OlPiP w Częstochowie - 5 pielęgniarek 
(osoby te przeniosły się na obszar działania innej okręgowej 
izby).

�Dokonano wpisów o zaprzestaniu wykonywania zawodu dla 
7pielęgniarek i 1 położnej.

�Dokonano wpisów o powrocie do wykonywania zawodu po 
uprzednim zaprzestaniu dla 1 pielęgniarki.

�Dokonano wpisów o zrzeczeniu się prawa wykonywania 
zawodu dla 1 pielęgniarki.

�Wydano 4 zaświadczenia stwierdzające, że pielęgniarka, po-
łożna posiada kwalifikacje zgodne z wymogami wynikającymi 
z przepisów prawa Unii Europejskiej.

�Wpisano do Rejestru Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek 
i Położnych: praktykę wyłącznie w miejscu wezwania dla 
1 położnej, praktyki wyłącznie w Przedsiębiorstwie Podmiotu 
Leczniczego dla 16 pielęgniarek.

�Wpisano do rejestru 3 podmioty prowadzące kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

�Złożono do WUP-u w Katowicach dwa wnioski na pozyskanie 
środków unijnych w celu przeprowadzenia nieodpłatnych 
szkoleń dla pielęgniarek i położnych.

�Rozpoczeliśmy organizację obchodów Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnych w Częstochowie.

�Uczestniczyłam w posiedzeniu Naczelnej Rady PiP.
�Zakupujemy na bieżąco książki do biblioteki, obecnie jest 593 

pozycje.
�Zorganizowaliśmy w siedzibie OlPiP „ Kącik historyczny "
�Systematycznie raz w miesiącu brałam udział w posiedzeniach 

Rady Miasta Częstochowy.
�Uczestniczyłam w spotkaniach Stałego Zespołu Roboczego 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony 
Zdrowia. 

�Braliśmy udział w:
a. pracach komisji konkursowych na stanowiska pielęgniarek 

naczelnych, przełożonych, oddziałowych i ordynatorów,
b. posiedzeniach komisji kwalifikacyjnej do udziału w kur-

sach specjalistycznych, kwalifikacyjnych i specjalizacyj-
nych oraz komisjach egzaminacyjnych

c. sympozjach, szkoleniach, konferencjach
�Zaopiniowaliśmy wiele aktów prawnych,
�Radca prawny udzielił wiele porad członkom samorządu.
W siedzibie OlPiP w dniu 10.02.2012r.przeprowadzona została 
jedna kontrola Komisji Rewizyjnej.
/bez uwag/

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 

Halina Synakiewicz

Uchwała Nr 1/VI/2012
II Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie VI kadencji z dnia 30 marca 2012 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

merytorycznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Częstochowie za okres 

od 1.11.2011 r. do 29.02.2012 r.

Na podstawie art. 31 pkt. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samo-
rządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) 
uchwala się co następuje:
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Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zapraszam na spektakl 
teatralny p.t. „Niech żyje bal" Agnieszki Osieckiej.
Spektakl zostanie wystawiony na Scenie Dużej w teatrze im. Adama Mickiewicza w dniu 
12.05.2012r. o godz. 16.00 oraz o godz. 19.00.
Bilety rozprowadzają pełnomocnicy z rejonów wyborczych.

Zapraszam do udziału
Halina Synakiewicz Przewodnicząca ORPiP w Częstochowie

UWAGA!
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Często-
chowie przygotowała dla wszystkich pielęgniarek i położnych upominek. Uprzejmie proszę o przesyłanie lub 
przekazywanie do siedziby OIPiP w Częstochowie, przy ul. Pułaskiego 25 (pocztą lub na adres e-mail) wykazu 
pielęgniarek i położnych zatrudnionych w poszczególnych placówkach oraz o odbiór upominków poczynając od 
dnia 09.05.2012r. /Pielęgniarka lub położna może być wykazana na liście tylko w jednym zakładzie pracy/
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§ 1.
II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VI kadencji zatwierdza 
sprawozdanie z działalności merytorycznej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie za okres od 1.11.2011 r. 
do 29.02.2012 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 2/ VI/2012
II Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie VI kadencji z dnia 30 marca 2012 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Skarbnika 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Częstochowie z działalności finansowej Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie za okres od 
01.01.2011 rok do 31.12.2011 rok

Na podstawie art. 31 pkt. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samo-
rządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038) oraz 
art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 
z 2002 r., Nr 76, poz. 694 - tekst jednolity z późn. zm.) uchwala się 
co następuje:

§ 1.
II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VI kadencji zatwierdza 
sprawozdanie z działalności finansowej Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Częstochowie za okres od 01.01.2011 rok do 
31.12.2011 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK 

I POŁOŻNYCH PRZY OIPiP W 
CZĘSTOCHOWIE

ZA OKRES OD 01.11.2011 do 29.02.2012 ROKU

W okresie tym nie wpłynęła do rozpatrzenia żadna sprawa. Odbyło 
się zebrania członków Okręgowego Sądu: 
1. Przeprowadzono zaprzysiężenie Organu OS PiP
2. Wybrano dwie wiceprzewodniczące
3. Omówiono prowadzenie prewencji - przez członkinie
4. Ustalono, że zebrania członkiń odbywać się będą 1 raz na 

3-miesiące, a w razie potrzeby termin zebrania ustala 
Przewodnicząca - informacja przekazywana jest telefonicznie 
przez kancelarię sądu. 

5. Zapoznano się z ogólną pracą członkiń, przeczytano Ramowy 
Regulamin Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych. 

6. Przewodnicząca bierze udział w posiedzeniach Okręgowej 
Rady, współpracuje z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzial-
ności Zawodowej. oraz konsultuje się z Radcą Prawnym 
w OIPiP.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu PiP
Anna Cocek

Uchwała Nr 3/ VI/2012
II Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w 

Częstochowie VI kadencji z dnia 30 marca 2012 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Okręgowego Sądu Pielęgniareki Położnych w 
Częstochowie za okres od 1.11.2011 roku do 

29.02.2012 roku

Na podstawie art. 34 pkt. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038) 
uchwala się co następuje:

§ 1.
II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VI kadencji zatwierdza 
sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie za okres od 1.11.2011 roku do 
29.02.2012 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej

Zespół Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie praco-
wał w następującym składzie:
Okręgowy Rzecznik- Danuta Łoniewska
Zastępcy:
1. Anna Brzozowska – Duda
2. Alina Jaksender
3. Ewa Kobus
4. Katarzyna Nowak
5. Renata Wróż
W okresie sprawozdawczym od 01.11.2011 do 29.02.2012 roku 
nie wpłynęła żadna sprawa w przedmiocie odpowiedzialności 
zawodowej. 
Rzecznik wraz z zespołem Zastępców odbył 2 spotkania:
1. W dniu 17. XI. 2011 r. - omówiono problematykę związaną 

z organizacją pracy Rzecznika, ustalono plan dyżurów 
Rzecznika, w każdą pierwszą i trzecią środę m-ca.

2. W dniu 11. I. 2012 r. – omówiono procedury postępowania 
w zakresie odpowiedzialności zawodowej w oparciu o nowe 
zapisy ustawy o samorządzie, ustalono zakres i tematykę 
szkoleń, które w b. r. zostaną zorganizowane przez Rzecznika 
dla pielęgniarek i położnych będących członkami OIPiP 
w Częstochowie.

Rzecznik uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Okręgowej 
Rady, które odbyły się w okresie objętym niniejszym sprawo-
zdaniem. 
Rzecznik i wszyscy zastępcy uczestniczyli w dn. 17 – 18. XI. 2011 r. 
w szkoleniu zorganizowanym przez Naczelną Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie. Tematyka szkolenia obejmowała 
„Procedowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
w świetle aktualnie obowiązującego i nowego stanu prawnego”
 

 Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
 OIPiP w Częstochowie

 mgr Danuta Łoniewska

Uchwała Nr 4/VI/2012
II Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie VI kadencji z dnia 30 marca 2012 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres od 

1.11.2011 roku do 29.02.2012 roku

Na podstawie art. 35 pkt. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038) 
uchwala się co następuje:

§ 1.
II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VI 
kadencji zatwierdza sprawozdanie z działalności Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej za okres od 1.11.2011 roku do 
29.02.2012 roku.
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§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

od listopada 2011 do marca 2012

Okręgowa Komisja Rewizyjna działająca przy OIPiP w Często-
chowie pracuje w składzie;
Przewodnicząca: Karoń Bożena
Wiceprzewodnicząca: Kurzyńska Halina
Sekretarz: Hebda Agnieszka
Członkowie: Biedroń Anna
Kucharska Wioletta
Kucharska Ewa

W okresie od listopada 2011 do marca 2012 odbyły się 2 spo-
tkania;
1. Dotyczyło ukonstytuowania się komisji i zapoznania się 

z regulaminem Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
2. Przeprowadzono kontrolę zespołów i komisji problemowych 

działających przy OIPiP w Częstochowie pod względem 
ukonstytuowania się.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Bożena Karoń

Uchwała Nr 5/ VI /2012
II Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie VI kadencji z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres od 1.11.2011 

roku do 29.02.2012 roku 

Na podstawie art. 36.1. pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038) 
oraz art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 - tekst jednolity z późn. zm.) 
uchwala się co następuje:

§ 1.
II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VI 
kadencji zatwierdza sprawozdanie z działalności Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej za okres od 1.11.2011 roku do 29.02.2012 
roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/VI/2012
II Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie VI kadencji z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia budżetu Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na rok 2012

Na podstawie art. 31 pkt. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038) 
oraz art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. 
U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 tekst jednolity z późn. zm.) uchwala 
się co następuje:

§ 1.
Uchwala się budżet Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na 
okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały (plan finansowy na rok 2012) znajduje się na str 4

Uchwała nr 7/VI/2012
II Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie VI kadencji z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie korekty budżetu Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych na rok 2012

Na podstawie art. 31 pkt. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o 
samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) 
uchwala się co następuje:

§ 1 
Upoważnia się Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Często-
chowie do dokonania niezbędnej korekty wpływów i wydatków 
w planie finansowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie na 2012 rok przy uwzględnieniu poniższych 
założeń: 
1. Korekta może dotyczyć kwot, których wykonanie zgodne 

z budżetem rocznym na 2012 rok nie jest lub nie będzie 
możliwe oraz 

2. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 
może przeznaczyć środki, o których mowa powyżej na cele, 
które nie zostały przewidziane w budżecie rocznym na 2012 
rok lub też zostały w nim przewidziane, ale kwoty na nie 
przeznaczone okazały się nie wystarczające. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/VI/2012
II Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w 

Częstochowie VI kadencji z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminów określających zasady 

organizacji i tryb działania organów Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Na podstawie art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samo-
rządzie pielęgniarek i położnych.  U. Nr 174, poz. 1038) uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się:
1. Regulamin Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
3. Regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania 

ich członków, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
4. Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej, stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
5. Regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
6. Regulamin Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 

stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały 

§ 2.
Traci moc uchwała Nr 3/IV/2004 I Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych IV Kadencji z dnia 30 marca 2004 roku.

§ 3.
Regulaminy określone w § 1. obowiązują od 31. 03.2012 roku.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 roku.
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STANOWISKO NR 1
II ZJAZDU DELEGATÓW

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie:
respektowania przez pracodawców wniosków składanych przez 
pielęgniarki i położne w przedmiocie udzielania podnoszącym 
kwalifikacje urlopu szkoleniowego.

skierowany do:
Ministra Zdrowia,
Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Klubów Parlamentarnych,
Dyrektorów Podmiotów Leczniczych,
Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.

Delegaci II Okręgowego Zjazdu OIPiP w Częstochowie apelują 
o respektowanie przez pracodawców wniosków składanych przez 
pielęgniarki i położne w przedmiocie udzielania podnoszącym 
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kwalifikacje urlopu szkoleniowego według norm zawartych 
w kodeksie pracy.

UZASADNIENIE
Pomimo licznych apeli nadal w wielu placówkach medycznych 
nieudzielanie urlopu szkoleniowego przeznaczonego na 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych 
jest zjawiskiem powszechnym. W konsekwencji, pielęgniarki i 
położne wykorzystują na cel kształcenia zawodowego przysłu-
gujący im urlop wypoczynkowy. Takie postępowanie praco-
dawców ochrony zdrowia jest naganne i sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego. Należy zatem bezzwłocznie zaniechać 
tych praktyk. 

STANOWISKO NR 2
 II ZJAZDU DELEGATÓW

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie:
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kiero-
wnicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

skierowany do:
Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Zdrowia,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Klubów Parlamentarnych.

Delegaci II Okręgowego Zjazdu OIPiP w Częstochowie wyrażają 
stanowczy sprzeciw wobec zapisów zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

UZASADNIENIE
Wprowadzone ww. rozporządzeniem zmiany w zakresie sposobu 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
podważają zasady samorządności zawodowej pielęgniarek i poło-
żnych. W myśl nowych przepisów wybór kandydata na stanowisko 
kierownicze powierzony zostaje de facto kierownictwu podmiotu 
leczniczego, zaś samo postępowanie konkursowe ma charakter 
fikcyjny i pozbawiony sensu. Delegaci II Okręgowego Zjazdu 
OIPiP w Częstochowie wyrażają głęboki niepokój działaniami 
Ministra Zdrowia, który ww. zmiany wprowadził arbitralnie wbrew 
zapewnieniom złożonym przedstawicielom środowiska pielęgnia-
rek i położnych w trakcie VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych. W ocenie Delegatów II Okręgowego Zjazdu OIPiP 
w Częstochowie działanie Ministra Zdrowia stanowi przejaw 
lekceważenia nie tylko obowiązującego trybu legislacyjnego, lecz 
przede wszystkim środowiska pielęgniarek i położnych.

STANOWISKO NR 3
II ZJAZDU DELEGATÓW

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie:
równego traktowania pracowników medycznych w zakresie usta-
lania wykazu stanowisk o szczególnym charakterze.
skierowany do:
Ministra Zdrowia,
Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Klubów Parlamentarnych,
Komisji Trójstronnej.

Delegaci II Okręgowego Zjazdu OIPiP w Częstochowie ponownie 
żądają zmiany dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie 
wykazu stanowisk o szczególnym charakterze i ewidencji praco-
wników wykonujących pracę o szczególnym charakterze oraz 
natychmiastowej zmiany sposobu realizacji ustawowego obowią-
zku umieszczania pielęgniarek i położnych w wykazie stanowisk 
o szczególnym charakterze i ewidencji pracowników wykonu-
jących pracę o szczególnym charakterze.

UZASADNIENIE
W obecnym stanie rzeczy o umieszczeniu zawodu pielęgniarki 
i położnej w wykazie stanowisk o szczególnym charakterze 
i ewidencji pracowników wykonujących pracę o szczególnym 
charakterze decydują jednoosobowo dyrektorzy placówek 
medycznych. W tym zakresie dochodzi do nadużyć i dyskryminacji 
grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. W szczególności nie są 
jednakowo traktowani lekarz oraz pielęgniarka/położna 
wykonujący czynności w tym samym pomieszczeniu, jednako-
wych warunkach i okolicznościach. Ustawowe określenie „Prace 
personelu medycznego w zespołach” nie różnicuje stanowiska 
lekarza i pielęgniarki, bądź położnej. W związku z tym pracodawca 
nie ma możliwości kształtować odmiennie sytuacji podmiotowej 
pielęgniarki /położnej i lekarza. Aktualnie jednak w wykazie 
stanowisk o szczególnym charakterze umieszczani są wyłącznie 
lekarze, podczas gdy pielęgniarki i położne są bezzasadnie 
pomijane. 
Wobec tego, po raz kolejny żądamy natychmiastowego uregu-
lowania przedmiotowego problemu w sposób gwarantujący prze-
strzeganie konstytucyjnej zasady równości, niedyskryminujący 
środowiska pielęgniarek i położnych oraz umożliwiający sprawo-
wanie kontroli w tym zakresie.

STANOWISKO NR 4
II ZJAZDU DELEGATÓW

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie:
poprawy dostępu do opieki pielęgniarskiej osób najciężej chorych 
i niepełnosprawnych mieszkających w domach pomocy społe-
cznej, oraz dostosowania przepisów prawa poprzez zapewnienie 
pielęgniarkom tam pracującym jasnych warunków pracy i płacy, 
uwzględniających specyfikę tego miejsca pracy.
skierowany do:
Ministra Zdrowia,
Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Klubów Parlamentarnych,
Wojewody Śląskiego.

Delegaci II Okręgowego Zjazdu OIPiP w Częstochowie apelują 
o poprawę dostępu do opieki pielęgniarskiej osób najciężej 
chorych i niepełnosprawnych mieszkających w domach pomocy 
społecznej, oraz dostosowanie przepisów prawa poprzez 
zapewnienie pielęgniarkom tam pracującym jasnych warunków 
pracy, uwzględniających specyfikę tego miejsca pracy.

UZASADNIENIE
W chwili obecnej jako jedyne kryterium decydującym o objęciu 
pielęgniarską opieką długoterminową pacjenta przebywającego 
w domu pomocy społecznej jest ilość uzyskanych przez niego 
punktów w tzw. skali Barthel. Wobec faktu, że większość 
pacjentów przebywających w DPS nieznacznie przekracza liczbę 
40 punktów w skali Barhel, nie można objąć ich długoterminową 
opieką pielęgniarską. W chwili obecnej mamy do czynienia ze 
zrównaniem warunków świadczenia usług z zakresu opieki 
długoterminowej w środowisku domowym i domu pomocy 
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społecznej, co wskazuje, że autorzy stosownych przepisów nie 
mieli rozeznania w rzeczywistej sytuacji zdrowotnej mieszkańców 
takich placówek. Stan ten wymaga zatem natychmiastowej 
zmiany, albowiem opieka długoterminowa nad pacjentami 
w domach pomocy społecznej wymaga stałego udziału personelu 
pielęgniarskiego. Delegaci II Okręgowego Zjazdu OIPiP w Często-
chowie postulują dostosowanie obowiązujących przepisów prawa 
poprzez wyodrębnienia świadczeń w DPS jako odrębnego 
produktu określającego specyfikę tej opieki, oraz ustanowienia 
rzeczywistych kryteriów, w tym określenia procedur wykonywania 
świadczeń medycznych w DPS z uwzględnieniem specyfiki tej 
opieki, oraz żądamy sprawiedliwego wynagradzania pielęgniarek 
tam pracujących.

STANOWISKO NR 5
II ZJAZDU DELEGATÓW

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie:
przestrzegania obowiązujących norm w zakresie zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych będących 
przedsiębiorcami jak i nie będących przedsiębiorcami

skierowany do:
Ministra Zdrowia,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Klubów Parlamentarnych,
 Wojewody Śląskiego.

Delegaci II Okręgowego Zjazdu OIPiP w Częstochowie ponownie 
apelują o przestrzeganie obowiązujących norm w zakresie usta-
lania minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych.

UZASADNIENIE
Pomimo wielokrotnych apeli sytuacja związana z normami zatru-
dniania pielęgniarek i położnych pozostaje niepokojąca. Nadal 
w sposób rażący normy te są naruszane, powodując ryzyko 
zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów, jak również niebez-
pieczeństwo narażenia się przez pielęgniarki i położne na odpo-
wiedzialność zawodową.

STANOWISKO NR 6
II ZJAZDU DELEGATÓW

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie:
niezawężania dziedzin szkolenia specjalizacyjnego i kursów kwa-
lifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych
skierowany do:
Ministra Zdrowia,
Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Klubów Parlamentarnych.

Delegaci II Okręgowego Zjazdu OIPiP w Częstochowie apelują 
w sprawie pozostawienia w wykazie dziedzin pielęgniarstwa oraz 
dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, odrę-
bnej specjalizacji z pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

UZASADNIENIE
1. Zaproponowane przez Ministra Zdrowia w projekcie rozporzą-
dzenia ilość dziedzin pielęgniarstwa jest zbyt zawężona. Niezro-

zumiałe jest wykreślenie niektórych dziedzin pielęgniarstwa np. 
paliatywnej, geriatrycznej, operacyjnej itd., tym bardziej, że 
Narodowy Fundusz Zdrowia stawia wymóg konkretnych kwalifi-
kacji do kontraktowania świadczeń.
2. Kompetencje pielęgniarki specjalisty w dziedzinie opieki 
paliatywnej (jako samodzielnej dyscypliny) nie są częścią i nie są 
spójne a inną dziedziną.
3. Według zaleceń UE opieka paliatywna jest bezcenną i nie-
odłączną częścią opieki zdrowotnej, dlatego narodowe strategie 
zdrowia powinny umożliwić rozwój i funkcjonalną spójność opieki 
paliatywnej w tym również przygotowanie pielęgniarki na pozio-
mie podyplomowego kształcenia specjalistycznego.

STANOWISKO NR 7 
II ZJAZDU DELEGATÓW

 Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie:
zmian dotyczących podwyższenia wieku emerytalnego do 67 roku 
życia.

skierowany do:
Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Zdrowia,
Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Klubów Parlamentarnych.

Delegaci II Okręgowego Zjazdu OIPiP w Częstochowie stanowczo 
sprzeciwiają się wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia.

UZASADNIENIE
Planowane przez Rząd zmiany w zakresie podwyższenia granicy 
wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn są w ocenie Delegatów 
II Okręgowego Zjazdu OIPiP w Częstochowie zmianami nie 
możliwymi do zaakcentowania. Powyżej 60 roku życia znacznemu 
obniżeniu ulega zarówno sprawność fizyczna, jak i psychiczna 
człowieka. Wykonujący zawody pielęgniarki i położnej nie będą 
w stanie w wieku 67 lat realizować swoich obowiązków z należytą 
starannością. Powyższe okoliczności rodzą poważne ryzyko dla 
życia i zdrowia pacjentów.

STANOWISKO NR 8
II ZJAZDU DELEGATÓW

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie:
ujednolicenia dokumentacji pielęgniarskiej/położniczej we wszy-
stkich placówkach wykonujących świadczenia medyczne na 
obszarze całego kraju.

skierowany do:
Ministra Zdrowia,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Klubów Parlamentarnych.

Delegaci II Okręgowego Zjazdu OIPiP w Częstochowie apelują 
o ujednolicenie dokumentacji pielęgniarskiej/ położniczej we 
wszystkich placówkach szpitalnych i lecznictwie otwartym poprzez 
wprowadzenie jednolitego wzoru tej dokumentacji.

UZASADNIENIE
Pomimo kierowanych wielokrotnie w tym zakresie apeli nadal 
mamy do czynienia z funkcjonowaniem wielu wzorów doku-
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mentacji pielęgniarskiej/położniczej, co stanowi istotne utru-
dnienie w tym przedmiocie. Przygotowanie projektu jednolitej 
dokumentacji pielęgniarskiej/położniczej w skali całego kraju 
sprawi, że dokumentacja będzie miała przejrzysty charakter, co 
usprawni pracę pielęgniarek i położnych. Wobec tego ponownie 
postulujemy o wprowadzenie regulacji umożliwiających wdro-
żenie tegoż projektu. Proponujemy, aby wzór dokumentacji me-
dycznej stanowił załącznik do rozporządzenia w tym przedmiocie. 

STANOWISKO NR 9
II ZJAZDU DELEGATÓW

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie: włączenia kierunku studiów-pielęgniarstwo do listy 
kierunków objętych programem MNiSW „Kierunki zamawiane” 
skierowany do:
Ministra Zdrowia,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Delegaci II Okręgowego Zjazdu OIPiP w Częstochowie apelują 
o włączenie kierunku studiów-pielęgniarstwo do listy kierunków 
objętych programem MNiSW „Kierunki zamawiane”.

UZASADNIENIE
Jak wynika z analizy danych w Polsce najmniejszą grupę ogółu 
zatrudnionych pielęgniarek stanowią osoby do 30 roku życia 
(13,4%) najliczniejszą zaś pielęgniarki w wieku powyżej 41 roku 
życia (50,6%), świadczy to o starzeniu się kadr pielęgniarskich. 
Ponadto obserwuje się niedobór kadry pielęgniarek i położnych. 
W celu zapewnienie opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb 
społecznych oraz wyzwań demograficznych niezbędne jest 
podjęcie działań dotyczących promocji zawodu pielęgniarki 
i położnej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku tych 
zawodów, a także umieszczenie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, kierunków – pielęgniarstwo i położnictwo, na liście 
kierunków studiów objętych programem „Kierunki zamawiane”.

STANOWISKO NR 10
 II ZJAZDU DELEGATÓW

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie:
złożenia wniosku do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z powiadomieniem wszystkich okręgowych rad w kraju w sprawie 
zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Poło-
żnych w przedmiocie odwołania z organów Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych osób pełniących funkcję sprzecznie z art. 13 
ust. 4 Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 
2011 r.  skierowany do:
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Delegaci II Okręgowego Zjazdu OIPiP w Częstochowie wnioskują 
do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zwołania 
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w przedmiocie odwołania z organów Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych osób pełniących funkcję sprzecznie z art. 13 ust. 4 
Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 
2011r. 

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i poło-
żnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), która weszła w życie dnia 

1 stycznia 2012 r. zawiera przepis dotyczący zakazu łączenia 
członkostwa w organach samorządu pielęgniarek i położnych. 
W art. 13 ust. 4 tej ustawy przewidziane jest mianowicie, że 
członkowie sądu pielęgniarek i położnych, okręgowej komisji 
rewizyjnej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, rzecznik odpowiedzial-
ności zawodowej i jego zastępcy nie mogą być członkami innego 
organu samorządu, z wyjątkiem okręgowego zjazdu i Krajowego 
Zjazdu. Oznacza to, iż w świetle ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., 
oprócz łączenia funkcji delegata na okręgowy zjazd bądź Krajowy 
Zjazd z członkostwem w innym organie, możliwym jest jedynie 
jednoczesne członkostwo w okręgowej radzie i Naczelnej Radzie. 
To ostatnia uwaga dotyczy przy tym w zasadzie jedynie członków 
Naczelnej Rady wybieranych na Krajowym Zjeździe, ponieważ 
przewodniczący okręgowych rad, podobnie jak w aktualnym 
stanie prawnym, wchodzą w skład Naczelnej Rady z mocy prawa 
(art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy). 
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. nie zawiera przepisów przejściowych, 
które odnosiłyby się konkretnie do oceny sytuacji prawnej osób po 
1 stycznia 2012 r. które łączą członkostwo w organach samorządu 
sprzecznie z art. 13 ust. 4 ustawy. Oznacza to, że intencją 
ustawodawcy było, aby przepis ten miał zastosowanie do stanów 
prawnych powstałych pod rządami poprzednich przepisów i 
trwających po wejściu w życie tej ustawy (bezpośredni skutek 
nowej ustawy). 
Dlatego wnioskujemy do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z powiadomieniem wszystkich okręgowych rad w kraju w sprawie 
zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Poło-
żnych w przedmiocie odwołania z organów Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych osób pełniących funkcję sprzecznie z art. 13 
ust. 4 Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 
2011 r.

STANOWISKO NR 11
II ZJAZDU DELEGATÓW

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie: utrzymania zatrudnienia pielęgniarek w Domach 
Pomocy Społecznej na stanowiskach zgodnie z posiadanym 
wykształceniem.
skierowany do:
Ministra Zdrowia,
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Delegaci II Okręgowego Zjazdu OIPiP w Częstochowie apelują 
o utrzymanie zatrudnienia pielęgniarek w Domach Pomocy 
Społecznej na stanowiskach zgodnie z posiadanym wykształ-
ceniem oraz zrównania ich wynagrodzenia adekwatnie do innych 
podmiotów leczniczych.

UZASADNIENIE
W związku z ciągłymi próbami „wyprowadzenia” pielęgniarek 
z Domów Pomocy Społecznej apelujemy o utrzymanie w/w 
stanowisk w tych placówkach, szczególnie w domach o profilach 
psychiatrycznych. Przebywają tam osoby nie kwalifikujące się do 
opieki długoterminowej, jednakże są niezdolne do samodzielnej 
egzystencji, wymagają pielęgnacji i całodobowej opieki z uwagi na 
fakt występujących chorób psychicznych i współistnienia wielu 
innych schorzeń. 
Samorządy szukają oszczędności, często zatrudniają pielęgniarki 
na stanowiskach opiekunek co jest niezgodne z ustawą o zawo-
dach pielęgniarki i położnej. 
Od wielu lat brak podwyżek w wynagradzaniu pielęgniarek 
w Domach Pomocy Społecznej jest sygnałem dyskryminowania 
tego zawodu w placówkach opiekuńczych.
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Uchwały podjęte podczas posiedzenia 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych w Częstochowie 
w dniu 15 marca 2012 roku

- Przyznano refundację kosztów kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych w kwocie: 
• 18820.00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia dla 

trzydziestu ośmiu pielęgniarek za kurs kwalifikacyjny z „Pielę-
gniarstwa rodzinnego”,

• 300.00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia dla sześciu 
położnych za kurs kwalifikacyjny z „Pielęgniarstwa rodzin-
nego dla położnych”,

• 1000,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia dla dwóch 
pielęgniarek za kurs kwalifikacyjny z „Anestezjologii i Inten-
sywnej Opieki”

• 3000.00 zł dla dwóch pielęgniarek za studia doktoranckie 
- Skreślono z rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie dwie pielęgniarki z powodu przeniesienia się na 
obszar działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

- Skreślono z rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie z powodu zgonu jedną pielęgniarkę i jednego 
pielęgniarza.

- Przyznano pomoc finansową z Funduszu Ratowania Życia i Wypa-
dków Losowych dla jednej pielęgniarki na kwotę 3000.00 zł.

- Stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano do rejestru 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie dwie 
pielęgniarki.

- Dokonano uzupełnienia wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod 
numerem 2/ 2012. Organizatorem kształcenia jest Zakład 
Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

- Dokonano wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod 
numerem 3/ 2012. Organizatorem kształcenia jest Ośrodek 
Szkoleniowy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP. 
Rodzaj i dziedzina kształcenia: kurs specjalistyczny „Resu-
scytacja krążeniowo oddechowa” Nr 01/11- program 
przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

- Dokonano wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod 
numerem 4/ 2012. Organizatorem kształcenia jest Ośrodek 
Szkoleniowy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP. 
Rodzaj i dziedzina kształcenia: kurs specjalistyczny „Szczepienia 
ochronne” Nr 03/08- program przeznaczony dla pielęgniarek. 

- Dokonano wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod 
numerem 5/ 2012. Organizatorem kształcenia jest Ośrodek 
Szkoleniowy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP. 
Rodzaj i dziedzina kształcenia: kurs specjalistyczny „Szczepienia 
ochronne noworodków” Nr 04/08- program przeznaczony dla 
położnych. 

- Dokonano wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod nume-
rem 6/ 2012. Organizatorem kształcenia jest Agencja Usług 
Oświatowych „Omnibus” Sp. z o. o.. Rodzaj i dziedzina kształ-
cenia: szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo zachowawcze” 
- program przeznaczony dla pielęgniarek.

- Stwierdzono posiadanie przez jedną pielęgniarkę kwalifikacji 
zawodowych zgodnych z wymogami wynikającymi z przepisów 
prawa Unii Europejskiej.

KALENDARIUM 
od 24.03.2012 roku do.20.04.2012 roku 

26.03.2012r. Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w posie-
dzeniu Komisji Kształcenia przy Naczelnej 

Radzie Pielęgniarek i Położnych w Jachrance. 
Podczas posiedzenia omawiano projekt proce-
dury kontroli ośrodków kształcenia oraz pro-
gram przeszkolenia po przerwie w wykony-
waniu zawodu.

26.03.2012r. W siedzibie OIPiP obyło się nieodpłatne szkole-
nie na temat” Pierwsza pomoc w stanach 
zagrożenia życia”.

27-29.03.2012r. Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w drugim 
posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych VI kadencji w Jachrance.

29.03.2012r. Sekretarz ORPiP uczestniczyła w obradach XX 
zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.

30.03.2012r. W Urzędzie Miasta Częstochowy w sali sesyj-
nej odbył się II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie VI Kadencji.

31.03.2012r. W siedzibie firmy „Oświata” odbył się wewnę-
trzny egzamin szkolenia specjalizacyjnego 
„Pielęgniarstwo opieki długoterminowej”.

2.04.2012r. W siedzibie OIPiP odbyło się spotkanie z przed-
stawicielką firmy rekrutującej pielęgniarki 
i położne do pracy poza granicami Polski.

3.03.2012r. W siedzibie OIPiP odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami wydawnictwa PZWL nt. współ-
pracy, publikacji artykułów i prezentacji OIPiP 
w Częstochowie na łamach magazynu.

11.04.2012r. W siedzibie OIPiP odbył się egzamin końcowy 
kursu specjalistycznego „Resuscytacja krąże-
niowo – oddechowa” (Nr 02/07).

11.04.2012r. W siedzibie OIPiP odbyło się posiedzenie Ko-
misji ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Loso-
wych, członkowie komisji pracowali nad bieżą-
cymi sprawami.

11.04.2012r. W siedzibie OIPiP odbyło się posiedzenie Ko-
misji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych, członkowie 
komisji pracowali nad bieżącymi sprawami. 
Rozpatrzono pozytywnie 10 wniosków.

14.03.2012r. W siedzibie OIPiP obyło się posiedzenie Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie.

16.04.2012r. W siedzibie OIPiP obyło się spotkanie Zwią-
zków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych, 
kierowniczej kadry pielęgniarskiej oraz peł-
nomocników z przedstawicielami z Państwo-
wej Inspekcji Pracy. W spotkaniu uczestniczyła 
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani 
Iwona Borchulska.

19-20.04.2012r. Podczas Regionalnej Konferencji Naukowej 
„Współczesna anestezjologia i intensywna 
terapia . Diagnostyka w intensywnej terapii.” 
Przewodnicząca ORPiP przedstawiła prezen-
tacje nt. „Kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych”. 

MINISTERSTWO ZDROWIA
Warszawa, 2012-03-13

Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek
Pani
Grażyna Rogala-Pawelczyk 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
ul.. Pory 78 lok 10, 02-757 Warszawa

Szanowna Pani Prezes
W odpowiedzi na pismo z dnia 24 lutego 2012 r., Nr NIPiP-
NRPiP.DM.0025.47.2012, dotyczące przepisów rozporządzenia 

Ministerstwo Zdrowia



Ministerstwo Zdrowia / Odpowiedzialność zawodowa w PIP

Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze 
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 
z 2012 r. poz. Nr 182), uprzejmie przekazuję następujące 
informacje.
W świetle przepisów § 1 ww. rozporządzenia, konkursy 
przeprowadza się na stanowiska: kierownika, zastępcy kiero-
wnika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, 
naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek oraz pielę-
gniarki oddziałowej. Składy komisji konkursowych na poszcze-
gólne stanowiska określają przepisy § 10 rozporządzenia. Wpro-
wadzone w przedmiotowym rozporządzeniu zmiany w składzie 
komisji konkursowej w stosunku do poprzednio obowiązującego 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 
sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania 
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz 
ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, 
poz. 749 z późn. zm.) miały na celu wzmocnienie roli podmiotu 
tworzącego daną placówkę oraz jej kierownika w procesie 
przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze. Dlatego 
też rozporządzeniem z dnia 6 lutego 2012 r. dodano do składów 
komisji konkursowych powoływanych w trakcie wyboru kandy-
datów na stanowiska ordynatora, naczelnej pielęgniarki, przeło-
żonej pielęgniarek oraz pielęgniarki oddziałowej przedstawicieli 
kierownika podmiotu leczniczego w liczbie od trzech do sześciu.
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że działanie zmierzające do 
zwiększenia wpływu kierownika podmiotu leczniczego na przebieg 
procesu rekrutacji współpracującej z nim bezpośrednio kadry 
kierowniczej stanowi wypadkową rozwiązań zawartych w ustawie 
o działalności leczniczej, które znacząco podnoszą poziom 
bezpośredniej odpowiedzialności ponoszonej przez dyrektorów 
oraz podmioty tworzące placówki ochrony zdrowia za sprawne 
funkcjonowanie podmiotu leczniczego działającego w formie sp 
zoz.
Należy również podkreślić, że zwiększenie roli podmiotów two-
rzących i kierowników podmiotów leczniczych nie powoduje w ża-
dnym wypadku eliminacji samorządu pielęgniarek i położnych 
z postępowań konkursowych. Przedstawiciele samorządu ucze-
stniczą bowiem w pracach komisji prowadzących konkursy na 
cztery z pięciu stanowisk objętych tą procedurą (w przypadku 
konkursu na zastępcę kierownika ds. medycznych i ordynatora 
mają jak dotychczas po jednym przedstawicielu, w przypadku 
konkursu na naczelną pielęgniarkę i pielęgniarkę oddziałową po 
trzech, w tym przewodniczących komisji). Przedstawiciele 
samorządu nie uczestniczą jedynie w postępowaniach na 
stanowisko kierownika podmiotu leczniczego. Jednakże konkursy 
na to stanowisko dotyczą - pod rządami ustawy o działalności 
leczniczej - kierowników samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, którzy dotychczas nie byli w ogóle objęci 
procedurą konkursową. Równocześnie informuję, że rozwiązania 
które ostatecznie znalazły się w treści rozporządzenia stanowią 
wyraz kompromisu pomiędzy zgłaszanymi w trakcie konsultacji 
zewnętrznych propozycjami zmierzającymi do ograniczenia 
składów komisji konkursowych tylko do przedstawicieli 
podmiotów tworzących, a dotychczas obowiązującym rozwią-
zaniem gwarantującym udział dwóch samorządów zawodów 
medycznych w pracach komisji. Opisane powyżej rozwiązania 
czynią również w pełni zadość ustawowym uprawnieniom 
samorządu określonym w art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy o samorządzie 
pielęgniarek i położnych, który stanowi, że do zadań samorządu 
należy „przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w ko-
misjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie 
lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach 
leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek".

Z poważaniem
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Cezary Rzemek
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Analiza zmian w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej 

pielęgniarek i położnych w przepisach 
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 

o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 1 lipca 
2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ustawa ta, 
spowoduje znaczne zmiany w systemie odpowiedzialności 
zawodowej pielęgniarek i położnych regulowanym obecnie 
obowiązującą ustawą z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie 
zawodowym pielęgniarek i położnych oraz rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. 
w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności 
zawodowej pielęgniarek i położnych. Zmiany te dotyczą wielu 
zagadnień, obejmujących, między innymi, sposób prowadzenia 
postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
prowadzonego przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
oraz postępowania prowadzonego przed sądem pielęgniarek 
i położnych, wprowadzenie nowych kar do katalogu kar stoso-
wanych przez sądy pielęgniarek i położnych, wprowadzenie 
możliwości złożenia przez uprawnione podmioty kasacji od 
prawomocnego orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych do Sądu 
Najwyższego czy też wprowadzenie do stosowania w postę-
powaniu przed sądem pielęgniarek i położnych przepisów kodeksu 
postępowania karnego dotyczących postępowania uproszczonego 
(z określonymi wyłączeniami) i przepisów rozdziałów I - III kode-
ksu karnego.

Wskazać należy również, że nowe przepisy regulują bez-
pośrednio w ustawie zagadnienia dotyczące postępowania w spra-
wie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych bez 
odwoływania się do przepisów wykonawczych - rozporządzeń 
właściwego ministra (jak jest to obecnie), odwołując się jedynie 
do stosowania w postępowaniu odpowiednich przepisów kpk oraz 
kk. Konsekwencją takiego rozwiązania będzie stosowanie (od 1 
stycznia 2012 r., czyli od wejścia w życie nowej ustawy) do 
postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej pielę-
gniarek i położnych jedynie przepisów rangi ustawowej.

Najważniejsze zmiany, wprowadzone ustawą z dnia 1 lipca 
2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, w systemie 
odpowiedzialności zawodowej dotyczą:
1) Definicja przewinienia zawodowego
W art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. podana jest definicja 
przewinienia zawodowego odmienna od obecnie stosowanej 
w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. W definicji tej nie uzależnia się 
odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki lub położnej od za-
winionego (jak określone jest to w art. 38 ustawy z dnia 19 
kwietnia 1991 r.) naruszenia przepisów dotyczących zawodu 
pielęgniarki lub położnej.
2) Rozszerzenie właściwości sądów pielęgniarek i poło-
żnych
W art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. rozszerzono 
właściwości sadów pielęgniarek i położnych poprzez objęcie 
odpowiedzialnością zawodową według ww. ustawy również 
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących 
czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie obowiązujące 
przepisy nie przewidują odpowiedzialności obywatela innego 
państwa w trybie polskich przepisów o odpowiedzialności 
zawodowej pielęgniarek i położnych.
3) Określenie pojęcia strony w postępowaniu
W art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. określono pojęcie 
strony postępowania. Według ww. przepisu stroną w postępo-
waniu są: osoba obwiniona (pielęgniarka lub położna), pokrzy-
wdzony, rzecznik odpowiedzialności zawodowej lub jego zastępca. 
W art. 40, 41 ustawy uregulowane zostały zagadnienia szcze-
gółowe dotyczące statusu poszczególnych uczestników 
postępowania dotyczące między innymi definicji pojęcia osoby 
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umożliwiający przekazanie sprawy do rozpoznania innemu 
sądowi, w razie złożenia takiego wniosku przez stronę lub 
z urzędu, w razie uznania takiej konieczności przez Naczelny Sąd. 
Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują tego zagadnienia.
9) Przeniesienie przepisów regulujących niektóre ogólne 
zasady postępowania przed sadem do ustawy
W art. 56, 57 i 65 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. określono niektóre 
ogólne zasady postępowania przed sadem pielęgniarek i poło-
żnych. Są to zasada jawności (art. 56 i art. 65) i zasada 
kolegialności oraz niezawisłości (art.57).
Obecnie kwestie te regulowane są przez § 5 ust. 1 oraz § 9 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 
stycznia 1993 r. oraz art. 52 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. i § 2 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Sopłecznej z dnia 
19 stycznia 1993 r.
10) Zmiany w katalogu kar
W art. 60 ust. 1 pkt 1) - 8) ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. określony 
został katalog kar, które mogą być orzekane przez sąd 
pielęgniarek i położnych. Są to: 
- nagana (kara tożsama z karą określoną w art. 39 ust. 1 pkt. 1) 
obecnie obowiązującej ustawy);
- upomnienie (kara tożsama z karą określoną w art. 39 ust.l pkt 

2) obecnie obowiązującej ustawy);
- kara pieniężna (nowa kara);
- zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach 

leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat (kara tożsama z karą 
określoną w art. 39 ust.l pkt. 3 obecnie obowiązującej 
ustawy);

- zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na 
okres od 1 roku do 5 lat (nowa kara);

- ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na 
okres od 6 miesięcy do 2 lat (nowa kara);

- zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku 
do 5 lat (kara tożsama z karą określoną w art. 39 ust. 1 pkt. 4 
obecnie obowiązującej ustawy);

- pozbawienie prawa wykonywania zawodu (kara tożsama 
z karą określoną w art. 39 ust. 1 pkt. 5 obecnie obowiązującej 
ustawy).

Ponadto w ust. 2 określono możliwość, w razie orzeczenia przez 
sąd kary ograniczenia zakresu czynności zawodowych (art. 60 ust. 
1 pkt 6) lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu (art. 60 ust. 
1 pkt 7), orzeczenia kary dodatkowej - zakazu pełnienia funkcji 
kierowniczych (art. 60 ust. 1 pkt 4).
Katalog kar poszerzony został w nowej ustawie o 3 nowe kary, 
dające możliwość bardziej elastycznego reagowania przez sąd 
w toku rozpoznawania sprawy. Oczywiście dopiero praktyka 
orzecznicza pozwoli ocenić przydatność tych kar.
Ponadto w art. 61 - 64 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. określono 
zasady wykonywania tych kar oraz określono ograniczenia 
w stosowaniu kar wobec obywateli państw Unii Europejskiej 
wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub 
położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Obecnie obowiązujące przepisy regulują to zagadnienie w art. 44 
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
11)Określenie formy i treści orzeczenia sądu pielęgniarek 
i położnych
W art. 66 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. określono elementy, jakie 
powinno zawierać orzeczenie sądu pielęgniarek i położnych. 
Analogiczne wskazówki zawiera § 43 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 stycznia 1993 r. Zaznaczyć należy, 
że zarówno według obecnego stanu prawnego, jak też po wejściu 
w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. (po 1 stycznia 2012 r.) 
naruszenie tego przepisu skutkuje, w razie stwierdzenia takiego 
naruszenia w toku postępowania odwoławczego, uchyleniem 
orzeczenia jako rażąco naruszającego prawo.
12)Postępowanie odwoławcze
W art. 68 - 72 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. określono zasady 
postępowania odwoławczego od orzeczenia sądu I instancji 
(okręgowego sądu pielęgniarek i położnych) do sądu II instancji 

obwinionej, możliwości ustanowienia obrońców w postępowaniu 
itp. Obecnie obowiązujące przepisy zagadnienie to regulują w § 1 
pkt. 7) - 9) oraz § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r.
4) Określenie bezpośrednio w ustawie katalogu przesła-
nek umorzenia postępowania
W art. 45 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. określono przesłanki 
upoważniające organ prowadzący postępowanie (zarówno 
rzecznika jak i sądu pielęgniarek i położnych) do umorzenia 
prowadzonego postępowania w razie zaistnienia jednej z okre-
ślonych w tym przepisie przesłanek. Wskazać należy, że obecnie 
obowiązujące przepisy (art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 
1991 r.) odsyłają w tym zakresie do odpowiednich przepisów kpk, 
tj. do art. 17 kpk. Wprowadzenie katalogu przesłanek do 
umorzenia postępowania bezpośrednio do ustawy powinno 
ułatwić postępowanie w zakresie oceny zasadności jego wszczęcia 
i dalszego prowadzenia.
5) Określenie właściwości organu prowadzącego postę-
powanie wyjaśniające wobec niektórych członków samo-
rządu
W art. 47 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. wprowadzono nowy zapis 
dotyczący sytuacji, gdy zachodzi konieczność wskazania organu 
do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec osób 
pełniących określone funkcje w samorządzie zawodowym (ust. 1-
3) oraz do przekazania postępowania do prowadzenia innemu 
organowi niż właściwy, w razie zaistnienia szczególnych 
przesłanek. Obecnie obowiązujące przepisy regulują to zaga-
dnienie w art. 40 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. oraz w § 6 i § 12 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 
stycznia 1993 r.
6) Zmiana terminów prowadzenia postępowania wyja-
śniającego
W art. 53 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. określono czas trwania 
postępowania wyjaśniającego oraz termin i organy uprawnione do 
jego przedłużenia. W przepisie tym wydłużono okres prowadzenia 
postępowania wyjaśniającego z 3 do 6 miesięcy, okres na jaki 
może być następnie przedłużone postępowanie przez Naczelnego 
Rzecznika z 3 do 6 miesięcy. Bez zmian pozostawiono natomiast 
uprawnienia Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych do 
dalszego przedłużenia postępowania wyjaśniającego. Obecnie 
obowiązujące przepisy (§ 28 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
I Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r.) przewidują 
analogiczne uprawnienia Naczelnego Rzecznika oraz Naczelnego 
Sądu, lecz we wskazanych wyżej, krótszych terminach.
7) Instytucja tymczasowego zawieszenia prawa wyko-
nywania zawodu
W art. 54 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. wprowadzono możliwość 
zastosowania, zarówno w postępowaniu wyjaśniającym jak 
i przed sądem pielęgniarek i położnych, tymczasowego 
zawieszenia prawa wykonywania zawodu. W przepisie tym 
określono przesłanki do jego stosowania, okres na jaki można 
zastosować tą instytucję oraz tryb odwoławczy od postanowienia 
o zastosowaniu tego środka. Uregulowanie to wprowadza 
możliwość stosowania tymczasowego zawieszenia prawa 
wykonywania zawodu jako swego rodzaju środka zapobiegaw-
czego na każdym etapie postępowania, w zależności od uznania 
organu prowadzanego to postępowanie. Obecnie obowiązujące 
przepisy regulują to zagadnienie w art. 41 ustawy z dnia 19 
kwietnia 1991 r. i przewidują możliwość tymczasowego zawie-
szenia w czynnościach zawodowych jedynie w toku postępowania 
przed sądem.
8) Właściwość sądów pielęgniarek i położnych
W art. 55 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. określona została 
właściwość sądu pielęgniarek i położnych do rozpoznania sprawy 
w I instancji. Przepis ten w zasadzie powtarza dotychczasowe 
rozwiązania zawarte w art. 40 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
oraz § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 19 stycznia 1993 r. Wskazać należy jedynie na ust. 2, który 
określa właściwość sądu w sytuacji, gdy osobą obwinioną jest 
obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na ust. 3 
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(Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych). Dotychczas zaga-
dnienie to regulowane było przez § 46 - 55 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 roku. 
Omawiane przepisy ustawy w zasadzie powtarzają obecnie 
obowiązujące w tym zakresie rozwiązania. Wskazać należy jednak 
na następujące odmienności:
- w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. określono, iż w razie 
stwierdzenia w toku postępowania odwoławczego zaistnienia 
przesłanek określonych w art. 439 § 1 pkt. 1, 2 i 5 - 10 kpk - NSPiP 
nie jest związany cofnięciem złożonego uprzednio odwołania od 
wyroku sądu I instancji;
- w art. 71 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. przewidziano dla NSPiP 
uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie 
postępowania przewidzianego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 
1 lipca o zawodach pielęgniarki i położnej.
13) Postępowanie kasacyjne
W art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. wprowadzono nową 
instytucję; nieznaną dotychczas w systemie przepisów regulują-
cych odpowiedzialność zawodową pielęgniarek i położnych. Jest 
to kasacja, którą od prawomocnego orzeczenia do Sądu Najwyż-
szego wnieść mogą strony postępowania, minister właściwy do 
spraw zdrowia (obecnie Minister Zdrowia i Opieki Społecznej) oraz 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Przepis ten 
określa również tryb wniesienia (ust.l i 2) kasacji, przesłanki 
uprawniające do jej wniesienia (ust.2 - 4) oraz wymogi formalne 
co do treści (ust.7) oraz tzw. instytucję przymusu adwokackiego 
(ust.8), czyli obowiązek sporządzenia kasacji i podpisania jej przez 
posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe obrońcę lub 
pełnomocnika strony.
14)Wznowienie postępowania.
W art. 74 - 81 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. omówione jest wzno-
wienie postępowania. Przepisy te regulują przesłanki do wzno-
wienia postępowania (art. 74 ust. 1 i 2 oraz art. 75), podmioty 
uprawnione do złożenia wniosku o wznowienie postępowania (art. 
77 ust.l) oraz tryb postępowania w sprawie. W obecnie 
obowiązujących przepisach zagadnienie to jest omówione w art. 
42 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. (w zakresie skutków 
wznowienia postępowania) oraz w § 61 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. (w zakresie 
określenia trybu postępowania w przedmiocie wznowienia 
postępowania).
15)Rejestr ukaranych pielęgniarek i położnych oraz za-
tarcie ukarania
W art. 85 i 86 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. omówione są zasady 
prowadzenia przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych zasady 
prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz 
udostępniania informacji w nim zawartych zainteresowanym 
osobom oraz terminy zatarcia wpisów o ukaraniu zawartych 
w rejestrze.
Obecnie obowiązujące przepisy regulują to zagadnienie w art. 49 
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. Zmiana wprowadzona ustawą 
z dnia 1 lipca 2011 r. polega na określeniu treści wpisów do reje-
stru oraz podmiotów uprawnionych do dokonania wglądu w rejestr.
16) Odesłanie do przepisów kpk i kk w sprawach nie-
uregulowanych w ustawie
W art. 88 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. zawarte jest odesłanie do 
odpowiednich przepisów kodeksu postępowania karnego i kode-
ksu karnego - w zakresie nieuregulowanym w omawianej ustawie. 
Odesłanie to dotyczy szczegółowych zasad prowadzenia po-
stępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej pielę-
gniarek i położnych, określonych w przepisach dotyczących postę-
powania uproszczonego w kpk oraz zasad odpowiedzialności za 
przewinienie zawodowe, form popełnienia przewinienia 
zawodowego oraz wyłączenia odpowiedzialności za przewinienie 
zawodowe oraz zasad wymiaru kary określonych w rozdziałach 
I - III i art. 53 § 1 kk.
Zgodnie z ww. postępowanie przed sądem pielęgniarek i po-
łożnych prowadzone jest wg przepisów art.468 - 484 kpk w zwią-
zku z art.337 - 424 kpk z odpowiednimi wyłączeniami w zakresie 

przepisów dotyczących oskarżyciela prywatnego, powoda cywil-
nego, przedstawiciela społecznego, postępowania przygotowa-
wczego oraz środków przymusu, gdyż zagadnienia te są odpo-
wiednio uregulowane w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samo-
rządzie pielęgniarek i położnych. Ponadto w zakresie zasad odpo-
wiedzialności zawodowej (oceny zamiaru sprawcy, form popeł-
nienia przewinienia zawodowego i zasad wyłączenia odpowie-
dzialności) stosować należy ww. przepisy kodeksu karnego, jako 
najbardziej zbliżone do specyfiki posterowania w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.
Na zakończenie wskazać należy, że przepisy rozdziału 6 ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, 
z uwagi na odesłanie w zakresie samego postępowania przed 
sądem pielęgniarek i położnych do ww. wskazanych przepisów 
kpk i kk mogą sprawiać trudności w bieżącym ich stosowaniu, 
w związku z czym, niezbędne będzie przeprowadzenie odpo-
wiednich szkoleń dla okręgowych sądów pielęgniarek i położnych.

Opracował: 
mec. Andrzej Wodarski

Oferta kursów i szkoleń 
organizowanych przez Okręgową Izbę 

Pielęgniarek i Położnych w 
Częstochowie

KURSY SPECJALIZACYJNE - Specjalizacje
1. Pielęgniarstwo chirurgiczne
2. Pielęgniarstwo operacyjne
3. Pielęgniarstwo geriatryczne
Prosimy o składanie zgłoszeń na specjalizacje priorytetowe dla 
woj, śląskiego tj:
1. Pielęgniarstwo operacyjne 
2. Pielęgniarstwo zachowawcze 
3. Pielęgniarstwo chirurgiczne

KURSY KWALIFIKACYJNE 
1. Pielęgniarstwo zachowawcze 
2. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 
3. Pielęgniarstwo chirurgiczne 
4. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 
5. Pielęgniarstwo psychiatryczne 
6. Pielęgniarstwo pediatryczne 
7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 
8. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

KURSY SPECJALISTYCZNE 
1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego Nr 03/07 
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Nr 02/07 
3. Leczenie ran Nr 11/07- kurs dla pielęgniarek 
4. Leczenie ran Nr 12/07- dla położnych 
5. Szczepienia ochronne Nr 03/08 
6. Szczepienia ochronne noworodków Nr 04/08 
7. Podstawy dializoterapii Nr 08/07 
8. Podstawy opieki paliatywnej Nr 05/07

SZKOLENIA DOKSZTAŁCAJĄCE 
1. Zasady dezynfekcji i sterylizacji 
2. Cewnikowanie pęcherz moczowego 
3. Badanie tętna płodu- zapis kardiotokografii 
4. Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego

SZKOLENIA JEDNODNIOWE 
1. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
2. Leczenie ran przewlekłych przy zastosowaniu specjalistycznych 
opatrunków 
3. Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę
Planuje się również uruchomienie kursów:
1. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
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2. Przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych 
u dorosłych
3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka 01/07
UWAGA!
Zgodnie z § 2 pkt.4 Regulaminu dofinansowania kosztów 
kształcenia podyplomowego ponoszonych przez człon-
ków OlPiP w Częstochowie w przypadku ukończenia 
kursu podnoszącego kwalifikacje zorganizowanego przez 
inną jednostkę, a znajdującego się w ofercie ośrodka 
szkoleniowego OlPiP w Częstochowie, dofinansowanie 
kształcenia podyplomowego nie przysługuje.

UWAGA!
PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU 

AKTUALIZACJI DANYCH W REJESTRZE 
PROWADZONYM PRZEZ OKRĘGOWĄ 
IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Koleżanki i Koledzy!
Przypominamy wszystkim Członkom Samorządu o obowiązku 
aktualizacji w rejestrze swoich danych osobowych, tj. : 
 zmiany nazwiska,
 zmiany adresu zamieszkania,
 zmiany miejsca pracy,
 ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, 
specjalizacje, studia, itp.),
 informacje o zaprzestaniu wykonywania zawodu,
 informacje o zniszczeniu lub zagubieniu prawa wykonywania 
zawodu
Zmiany stanu faktycznego powinny być niezwłocznie zgłoszone 
w celu aktualizacji danych w rejestrze pielęgniarek i położnych, 
który prowadzony jest w Dziale Prawa Wykonywania Zawodu 
OIPiP w Częstochowie zgodnie z:
- art. 19 ust 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz.U.11.174.1039) pielęgniarka i położna 
wykonujące zawód w formie:
- umowy o pracę;
- w ramach stosunku służbowego;
- na podstawie umowy cywilnoprawnej;
jest obowiązana w terminie 14 od dnia nawiązania stosunku 
służbowego, zawarcia umowy lub rozwiązaniu czy wygaśnięciu 
umowy poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek 
i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu.
- art. 46 w/w ustawy pielęgniarka i położna wpisana do rejestru 
jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej 
okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach 
danych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich 
powstania.
- art. 101 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej, pielęgniarka i położna wykonująca w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy zawód w formach: 
- umowy o pracę;
- w ramach stosunku służbowego;
- na podstawie umowy cywilnoprawnej;
przekazuje dane odnośnie nawiązania stosunku służbowego lub 
zawarcia umowy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy.
Aktualizacji danych możemy dokonać osobiście w siedzibie izby 
w Dziale Prawa Wykonywania Zawodu /IV piętro, pokój 405 / 

lub poprzez wypełnienie Arkusza aktualizacyjnego danych 
osobowych i przesłaniu go na adres:

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W CZĘSTOCHOWIE, UL. PUŁASKIEGO 25,

42-200 CZĘSTOCHOWA
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem OIPiP pod 
numerem telefonu 34 324 51 12.

INFORMACJA DLA OSÓB 
SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI 

O DOFINANSOWANIE 

AKTUALIZACJA DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE 
JEST WARUNKIEM ROZPATRZENIA WNIOSKU
PROSIMY O AKTUALIZOWAĆ SWOJE DANE W 

REJESTRZE

INFORMACJE O PŁACENIU SKŁADEK 
CZŁONKOWSKICH

Obowiązek opłacania składek w określonej wysokości mają 
wszystkie pielęgniarki i położne, które posiadają prawo wykony-
wania zawodu i są wpisane na listę członków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Składki członkowskie 
przekazuje się na konto Okręgowej Izby do 15 dnia każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni. Dopuszcza się opłacanie składek 
członkowskich „ z góry” za okres nie dłuższy niż 3 mieszące.
Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:
1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku 
zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie 
umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego.
2) 0,5% miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przed-
emerytalnego,
3) 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsię-
biorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za 
ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu 
do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach 
działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki 
zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych 
do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również 
pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o 
wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.
Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, 
położne:
1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,
2) przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasi-
łek rehabilitacyjny,
3) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odno-
śnie zaprzestania wykonywania zawodu.

Składki należy wpłacać na konto :
MILLENIUM BANK 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101
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Pielęgniarki nie chcą pracować 
do 67. roku

Uprawnienia
Pracodawcy będą zachęcać rząd do przyznania specjalnych 
uprawnień emerytalnych pielęgniarkom i położnym. Krótsza praca 
tej grupy zawodowej ma być elementem rządowej polityki proro-
dzinnej.

Za trzy tygodnie rząd przedstawi ostateczny kształt projektu 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społe-
cznych podnoszącej wiek emerytalny do 67. roku życia. Na takie 
rozwiązanie nie zgadzają się pielęgniarki i położne.

– Tak długa praca może być niebezpieczna zarówno dla 
pacjentów, jak i samych zainteresowanych. Na licznych stano-
wiskach pracy wymagane są specjalne predyspozycje, które nie-
uchronnie wraz z postępującym procesem starzenia się ulegają 
ograniczeniu – mówi Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.



Informacje

Okazuje się, że takie argumenty zyskały zrozumienie premiera 
Donalda Tuska. Po przerwie świątecznej planowane jest pierwsze 
spotkanie, na którym będą analizowane stanowiska i zagrożenia, 
na których pracują położne i pielęgniarki.

Wbrew oczekiwaniom pracodawcy zamierzają poprzeć żąda-
nia pielęgniarek. Tak zamierza zrobić Business Centre Club.

– Przyznanie szczególnych uprawnień wyłącznie tej grupie za-
wodowej można traktować jako element polityki demograficznej. 
Stworzenie komfortu rodzenia dzieci w Polsce oraz opieki, jaką 
będą mieć matka i dziecko po porodzie, pozytywnie wpłynie na 
przyrost naturalny – mówi Wojciech Nagel, wiceszef Rady 
Nadzorczej ZUS i były prezes PFRON.

Ostrzega, że jeśli państwo nie zapewni wsparcia tej grupie 
zawodowej, to wkrótce pojawią się problemy nie tylko z opieką 
nad noworodkami i niemowlętami, lecz także osobami starymi 
i niepełnosprawnymi. Ale to nie koniec niespodzianek.

– Jeszcze przed wakacjami zostanie przedstawiony program 

opiekuńczo-rehabilitacyjny. Będzie on skierowany do osób niepeł-
nosprawnych powyżej 25. roku życia. Mają one uzyskać lepszą 
opiekę medyczną. Właśnie nimi miałyby się zająć pielęgniarki – 
mówi Wojciech Nagel.

Dzięki nowemu programowi miałoby powstać więcej placówek 
rehabilitacyjnych. Nad rozwiązaniami pracują resort pracy, Bank 
Gospodarstwa Krajowego oraz BCC.

Ceną za przygotowanie specjalnych rozwiązań, na których 
skorzystają pielęgniarki i położne, będzie odebranie części przy-
wilejów np. górnikom. Nad zmianami w tym zakresie już pracuje 
resort pracy. Na razie nie są jednak znane szczegóły.

Pielęgniarki wykonujące prace w zespołach ratownictwa czy 
w szpitalach psychiatrycznych już teraz mogą korzystać z eme-
rytur pomostowych.
308 tys. pielęgniarek i położnych ma prawo wykonywania zawodu

BOŻENA WIKTOROWSKA
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Czasami brak słów, by wypowiedzieć ból
Czasami brak łez by wypłakać żal…

Głębokie wyrazy współczucia 

Pani Beacie Puchała 
z powodu śmierci 

Teściowej
składają

Pielęgniarki i Położne
z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

Częstochowie.

„Choć zamknięte masz powieki
w naszych sercach zawsze będziesz żyła na wieki”

Z wielkim żalem i smutkiem, żegnamy Naszą Drogą

Koleżankę EDYTĘ ZAJĄC

Byłaś cudowną, młodą, pełną życia kobietą, dzielnie 
znosiłaś wszystkie przeciwności losu, cieszyłaś się 

każdą chwilą spędzoną z bliskimi i wtedy 
niespodziewanie choroba dała o sobie znać, walczyłaś 

do końca, nie poddawałaś się lecz przegrałaś tą 
nierówną walkę z chorobą!!! My zawsze będziemy o 

Tobie pamiętały, bądź teraz duchem ze swoimi Bliskimi 
wspieraj ich w tych ciężkich dla nich chwilach!!!

Pielęgniarki Szpitala Rejonowego w Krzepicach



Nowa ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych
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Druki medyczne dla: 

przychodni, szpitali, gabinetów lekarskich,
stomatologicznych, laboratoriów

ARTYKUŁY BIUROWE, KUPONY REKUS, DRUK RECEPT LEKARSKICH

Ponadto oferujemy:

Zamówienia telefoniczne:

 00  00
Częstochowa, ul. Kościuszki 13 p.28, pn-pt, godz. 8  - 16



Egzamin końcowy kursu specjalistycznego
„Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” 

(Nr 02/07)
Dnia 11.04.2012 roku 

Siedziba OIPIP w Częstochowie
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