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Protesty i strajki nie przynoszą skutków. 

Teraz sprzeciw wobec złej sytuacji w  zdrowia będą mogli wyrazić również obywatele. 

W związku ze stałym spadkiem liczby pielęgniarek i  w  i trudnymi warunkami ich pracy została 

przygotowana petycja. Apel o podjęcie natychmiastowych działań skierowany jest do rządu 

i parlamentarzystów.  

Wkrótce może się okazać, że pacjenci pozostaną bez opieki. Petycja jest częścią kampanii 

„Ostatni Dyżur”, którą zorganizował samorząd  pielęgniarski. Akcja potrwa aż do listopada. Jej 

celem jest poinformowanie  społeczeństwa o tym, że  nie nastąpią żadne zmiany już za siedem 

lat liczba  pielęgniarek w Polsce zmniejszy się o 54 tysiące. 

PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Jesteśmy pewni, że pielęgniarki i położne 

będą z nami zawsze, 

jednak co będzie jeżeli ich zabraknie? 
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DROGIE KOLEŻANKI, KOLEDZY! 

Ostatni czas to niezwykle dynamiczne wydarzenia związane z kontynuacją  
rozpoczętych na przełomie 2014 i 2015r. działań samorządu zawodowego  
pielęgniarek i położnych oraz związku zawodowego pielęgniarek i położnych mających na 
celu poprawę sytuacji naszych grup zawodowych. 

W Polsce obserwujemy dramatyczną sytuację zawodową pielęgniarek i położnych a przede 
wszystkim realne zagrożenie brakiem zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w świadczenia 
realizowane przez pielęgniarki i położne. 

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych oraz związek zawodowy od wielu lat alarmują o 
stale pogarszającej się sytuacji w polskiej ochronie zdrowia. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opublikowała w maju 2015 roku Ra-
port ,,Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i 
położne”. W świetle zawartych tam prognoz już za niespełna 5 lat Polacy zostaną pozbawieni 
profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i  położniczej. Z roku na rok w Polsce zmniejsza się liczba 
pielęgniarek i położnych (raport i prezentacja multimedialna dostępna na stronie www.oipip-
chelm.pl w zakładce: Kampania Społeczna ,,Ostatni Dyżur”). 

Dla wielu pielęgniarek i położnych kolejny dyżur będzie „Ostatnim dyżurem”. Statystyki nie po-
zostawiają złudzeń. Liczba pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce wynosi 5,4 - to jeden z 
najniższych wskaźników w Europie. Średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce to 48 lat, 
a już w 2022 r. osiągnie średnią 50 lat. Sytuacja naszego regionu jest jeszcze gorsza - liczba pie-
lęgniarek na 1000 mieszkańców wynosi 4,87. Średni wiek pielęgniarki wynosi 50 lat, położnej - 
49 lat. 
 

Pielęgniarki i położne znikają ze szpitalnych oddziałów, szkół, domów opieki społecznej, hospi-
cjów oraz naszych domów i miejsc pracy. Za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych w Polsce 
zmniejszy się o 54 tys. 
 

Nasze rodziny i przyjaciele, my sami, zostajemy pozbawieni podstawowej opieki. Bez opieki 
pielęgniarek i położnych nasze zdrowie i życie jest zagrożone. 
 

W obliczu ogromnego zagrożenia zdrowia i życia Polaków, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych uruchomiła kampanię społeczną „Ostatni dyżur”, której centralnym punktem jest zbiera-
nie podpisów pod petycją w formie recepty. Kampania będzie trwała do listopada 2015 roku. 
 

Recepta - petycja jest apelem kierowanym do polskich decydentów o podjęcie natychmiasto-
wych działań w celu opracowania i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w 
świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne. 
 

Zapraszam wszystkich do udziału w kampanii ,, Ostatni Dyżur” poprzez podpisywanie recept 
papierowych lub podpisanie recept w formie elektronicznej dostępnej na stronie internetowej: 
www.ostatnidyzur.pl.Zwracam się z ogromną prośbą, włączmy się wszyscy w kampanię, infor-
mujmy o niej najbliższych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych. 
 

Częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej „ Ostatni dyżur” była zorganizowana w dniu 16 
czerwca 2015 w siedzibie OIPiP w Lublinie regionalna konferencja pod tym samym hasłem. 
 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, lubelscy parlamentarzyści, przed-
stawiciele NIPiP, OIPiP w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Zamościu, OZZPiP Region Lubelski 
i licznie przybyłe na spotkanie lokalne media . Celem spotkania była promocja kampanii na Lu-

http://www.oipip-chelm.pl/
http://www.oipip-chelm.pl/
http://www.ostatnidyzur.pl/
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belszczyźnie i wybrzmienie specyfiki i skali problemu w naszym regionie. 
 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie reprezentowały: Wiesława Szaniawska, 
Bernarda Mrozek, Ela Kondrat, Grażyna Podgórniak, Regina Olchowska, Grażyna Biernat, Irena 
Machowicz i Marta Lalka. W konferencji udział wzięła także Iwona Domańska z MOZ OZZPiP w 
Chełmie. ( Publikacje dotyczące Konferencji „Ostatni Dyżur” w Lublinie dostępne na stronie 
www.oipip-chelm.pl w zakładce: Kampania Społeczna” Ostatni Dyżur” ) 
 

W celu przybliżenia społeczeństwu Kampanii „Ostatni Dyżur” w miesiącu lipcu w lokalnej 
prasie „Super Tygodniu” i „Nowym Tygodniu” ukazały się finansowane przez OIPiP w Cheł-
mie artykuły promujące kampanię a także cykl rozmów z Wiesławą Szaniawską- Przewodni-
czącą ORPiP w Chełmie w Radiu Bon Ton na temat Kampanii i sytuacji zawodowej pielęgnia-
rek i położnych w Polsce. 
 

Plan wspólnych działań nakreślonych na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy samo-
rządem zawodowym pielęgniarek i położnych z terenu Chełma,Białej Podlaskiej, Lublina, Za-
mościa a Zarządem Regionu Lubelskiego OZZPiP w sprawie podjęcia działań służących popra-
wie sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych (Biuletyn Informacyjny IV kwartał 2014) zao-
wocował szeregiem inicjatyw podejmowanych w różnych okresach i na różnych płaszczy-
znach: 

W dniu 22 kwietnia 2015 r. w siedzibie OIPiP w Lublinie miała miejsce Konferencja prasowa z 
udziałem lokalnych mediów poświęcona trudnej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. 
W konferencji uczestniczyli: Wiceprzewodnicząca ORPiP w Chełmie – Pani Bernarda Mrozek, 
Przewodniczące ORPiP w Zamościu - Pani Danuta Kusiak, Białej Podlaskiej -Pani Elżbieta Celmer 
vel Domańska i w Lublinie - Pan Andrzej Tytuła oraz Przewodnicząca Zarządu Regionu Lubel-
skiego OZZPiP - Pani Maria Olszak-Winiarska (informacje o Konferencji dostępne na stronie 
www.oipip-chelm.pl w zakładce: Media o nas, Panorama Lubelska- Protest pielęgniarek). 

W dniu 6 maja 2015 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 
odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie. Te-
matem posiedzenia była sytuacja pielęgniarek i położnych w województwie lubelskim przed-
stawiona w oparciu o analizę struktury wiekowej pielęgniarek i położnych, wysokości wynagro-
dzeń, rozwoju zawodowego, a także zapotrzebowania na kadrę pielęgniarską i położniczą. Spo-
tkanie zorganizowane zostało na wniosek Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (członkowie Zarządu Regionu Lubelskiego 
OZZPiP Pani Maria Olszak-Winiarska i Pani Marzena Siek są członkami WKDS). 

Gospodarzem spotkania był Wojewoda Lubelski Pan Wojciech Wilk, uczestnikami spotkania 
poza członkami WKDS byli przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, 
którzy zaproszeni zostali na plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 
w celu przedstawienia sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych oraz podjęcia dyskusji w 
kierunku zaproponowania konkretnych rozwiązań systemowych służących poprawie obecnej 
sytuacji. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych reprezentowali Przewodniczący Okrę-
gowych Rad Pielęgniarek i Położnych regionu lubelskiego: Pani Elżbieta Celmer vel Domańska - 
Przewodnicząca ORPiP w Białej Podlaskiej, Pani Wiesława Szaniawska - Przewodnicząca ORPiP 
w Chełmie, Pani Danuta Kusiak - Przewodnicząca ORPiP w Zamościu, Pan Andrzej Tytuła - Prze-
wodniczący ORPiP w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli także Poseł na Sejm RP Pani Joanna 
Mucha, przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – Pa-
ni Jolanta Skolimowska oraz Pan Jakub Bydłoń z Departamentu Dialogu Społecznego w MZ. 
Efektem spotkania było powołanie na wniosek Wojewody Lubelskiego zespołu roboczego spo-
śród członków Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, OZZPiP Zarząd Regionu Lubelskiego 

http://www.oipip-chelm.pl/
http://www.oipip-chelm.pl/
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oraz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w celu przygotowania propozycji roz-
wiązań systemowych służących poprawie obecnej sytuacji popartych merytorycznym uzasad-
nieniem. Spotkanie zespołu odbyło się w dniu 18 maja br., a wyniki pracy przedstawione zosta-
ną na najbliższym posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie. 
Optymizmem napawa fakt, że wszyscy uczestnicy spotkania byli jednomyślni w kwestii pogar-
szającej się sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych, która na przestrzeni najbliższych lat 
skutkować będzie brakiem wydolność systemu ochrony zdrowia i są gotowi do podjęcia dzia-
łań służących rozwiązaniu obecnego stanu rzeczy w celu zapobieżenia jego negatywnym skut-
kom w przyszłości. 
 

W dniu 12 maja br. na placu Litewskim w Lublinie odbył się jednogodzinny strajk ostrzegaw-
czy pielęgniarek i położnych zorganizowany przez OZZPiP Zarząd Regionu Lubelskiego i jego 
przewodniczącą Marię Olszak- Winiarską. Przewodnimi hasłami protestu były komunikaty 
„Pielęgniarki i położne cenione w Europie - złem koniecznym w kraju”, „Z braku pielęgniarek i 
położnych będą zamykane szpitale”, „Pacjenci chcemy was pielęgnować w regionie na euro-
pejskim poziomie”. 
Wyjazd pielęgniarek i położnych z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP w Cheł-
mie do Lublina zorganizowała Przewodniczącą Organizacji Iwona Domańska. W proteście na Pl. 
litewskim uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Chełmie Wiesława Szaniawska. (informacje o 
proteście dostępne na stronie www.oipip-chelm.pl w zakładce: Media o nas). 

W dniu 28 maja 2015r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się spotkanie 
Prezydium Konwentu Powiatów i przedstawicieli dyrektorów szpitali powiatowych woje-
wództwa lubelskiego z przewodniczącymi Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej 
Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu oraz Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Głównym powodem spotkania była zła sytua-
cja finansowa grupy zawodowej jaką są pielęgniarki i położne. 

Przedmiotem spotkania były rozmowy o trudnym położeniu zawodowym pielęgniarek i położ-
nych pracujących w szpitalach powiatowych. Przedstawicielki tego środowiska znacząco pod-
kreśliły problemy z jakimi borykają się na co dzień, tj. niskie zarobki, wysoka średnia wieku, 
braki personalne, kładąc przede wszystkim nacisk na to, że taka sytuacja niesie za sobą bezpo-
średnie konsekwencje dla pacjenta. 

Zarówno starostowie jak i dyrektorzy za główną przyczynę takiego stanu rzeczy uznali przede 
wszystkim trudną sytuację finansową szpitali powiatowych. W systemie kontraktowania to 
właśnie te placówki są na przysłowiowym „szarym” końcu i jedynym sposobem na zmianę sy-
tuacji są reformy systemowe. W tym zakresie do Ministra Zdrowia przekazany został już wnio-
sek przygotowany przez dyrektorów szpitali z całego kraju, dotyczący zwiększenia kontraktów 
dla szpitali powiatowych o 20%, co stanowi jedyny sposób na poprawę obecnej sytuacji. 

W trakcie spotkania szukano wspólnych rozwiązań na poprawę funkcjonowania powiatowej 
służby zdrowia. W najbliższym czasie opracowane zostanie wspólne stanowisko dotyczące spo-
sobów na ich wdrożenie. 

Mając na uwadze jeden cel POPRAWĘ SYTUACJI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
mamy obowiązek dążyć do niego konsekwentnie, z pełną determinacją i całkowitym zaanga-
żowaniem. 
 
Wiesława Szaniawska 
Przewodnicząca ORPiP w Chełmie 

http://www.oipip-chelm.pl/
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CODZIENNOŚĆ W ŻYCIU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 

WOJEWODA LUBELSKI 
        Przewodniczący 
   Wojewódzkiej Komisji 
    Dialogu Społecznego 
           w  Lublinie 
 
  ZP-I.872.2.2015         Lublin, 23 czerwca 2015 r. 
 
         Pan Andrzej Tytuła  
         Przewodniczący 
         Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
         w Lublinie 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
  w załączeniu przesyłam Opinię Nr 1/2015 Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie z 
dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie propozycji rozwiązań systemowych mających na celu poprawę sytua-
cji zawodowej pielęgniarek i położnych, będącą efektem prac Komisji z udziałem przedstawicieli Okrę-
gowych Izb Pielęgniarek i Położnych z terenu województwa lubelskiego oraz Zarządu Regionu Lubelskie-
go OZZPiP. 
  Powyższa Opinia została skierowana do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Dziękując za wkład pracy Pana Przewodni-
czącego oraz pozostałych przedstawicieli samorządu zawodowego w przygotowanie przedstawionych w 
Opinii rekomendacji, wyrażam nadzieję, że przedstawione propozycje rozwiązań zostaną uwzględnione 
w działaniach poszczególnych resortów i przyczynią się do poprawy sytuacji grupy zawodowej pielęgnia-
rek i położnych. 
 
Z poważaniem, 
 
             WOJEWODA LUBELSKI 
                     Wojciech Wilk 
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OPINIA NR 1/2015 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie 
 

z dnia 1 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie propozycji rozwiązań systemowych mających na celu 
poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych 

 
Działając na podstawie § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w spra-
wie wojewódzkich komisji dialogu społecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 157) Wojewódzka Komisja 
Dialogu Społecznego w Lublinie, obradując na posiedzeniu plenarnym w dniu 1 czerwca 2015 roku, 
przyjmuje Opinię w sprawie propozycji rozwiązań systemowych, mających na celu poprawę sytuacji 
zawodowej pielęgniarek i położnych. 
 
Po zapoznaniu się z informacjami na temat struktury wiekowej i kariery zawodowej absolwentów stu-
diów pielęgniarskich i położniczych w województwie lubelskim, zapotrzebowania na świadczenia oraz 
kadrę pielęgniarską i położniczą, wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w szpitalach na terenie woje-
wództwa lubelskiego, a także danymi ogólnopolskimi, członkowie WKDS w Lublinie uznali za właściwe 
podjęcie przez rząd RP działań, których realizacja przyczyni się do zniwelowania pogłębiającego się 
zjawiska deficytu kadry pielęgniarskiej i położniczej w kraju i regionie, a także do poprawy nastrojów 
społecznych w tej grupie zawodowej. 
 
Członkowie Komisji uznali, że jednym z takich rozwiązań byłoby stworzenie pielęgniarkom i położnym 
- absolwentom szkół pielęgniarskich i położniczych, wchodzącym do zawodu, możliwości odbycia do-
browolnego stażu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w podmiotach leczniczych przez okres 
2 lat, w przypadku istnienia takiej możliwości w ramach wsparcia finansowego ze strony Wspólnoty. 
Wdrożenie takiego rozwiązania w ramach realizacji projektów finansowanych np. z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, pozwoli na zdobycie doświadczenia zawodowego pielęgniarkom i położnym, 
adeptom szkół i uczelni wyższych posiadającym prawo wykonywania zawodu, które w chwili obecnej 
nie mają możliwości uzyskania takiego doświadczenia. Rozpoczynając pracę zawodową w ramach do-
browolnego stażu finansowanego ze środków UE, będą mogły uzyskać odpowiednie doświadczenie 
zawodowe pod nadzorem doświadczonych koleżanek, w warunkach szpitalnych, co wprost przełoży 
się na właściwy poziom opieki, jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo pacjentów oraz bezpie-
czeństwo zawodowe samych pielęgniarek i położnych. Po 2-letnim okresie dobrowolnego stażu pielę-
gniarki i położne będą mogły bezpiecznie kontynuować zatrudnienie w podmiotach leczniczych, za-
równo publicznych jak i niepublicznych lub wykonywać zawód w formie działalności leczniczej. 
 
Powyższe rekomendacje członkowie WKDS w Lublinie kierują pod adresem Ministra Zdrowia. Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju, z prośbą o ich uwzględnienie w pra-
cach poszczególnych resortów. Ponadto proponują, by do realizacji ww. propozycji zaproszone zostały 
Wojewódzkie Urzędy Pracy, które byłyby autorem założeń programowych realizacji dobrowolnego 
stażu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Założenia te powinny zostać wypracowane przy 
współpracy z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Za-
wodowym Pielęgniarek i Położnych. 
 
Członkowie WKDS w Lublinie uznali również, że w celu zabezpieczenia postulowanego przez OZZPiP 
oraz samorząd zawodowy stałego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, należy rozważyć 
możliwość oszacowania kosztów świadczeń pielęgniarskich czy też procedur tak, aby w systemie były 
zabezpieczone środki finansowe dla tej grupy zawodowej. Dlatego też konieczne jest podjęcie działań 
w kierunku dokonania rzetelnej wyceny świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeby 
zwaloryzowania wynagrodzeń pielęgniarskich oraz zapewnienie udziału w procedurze wyceny przed-
stawicieli związków zawodowych pielęgniarek i położnych. 
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Uzasadniając powyższą propozycję członkowie Komisji wskazali, że obecne rozwiązanie finansowania 
świadczeń w postaci Jednorodnych Grup Pacjentów nie zabezpiecza w systemie środków finansowych 
dla pielęgniarek i położnych. Wskazuje ono jedynie wartość procedury czy też zabiegu medycznego, ale 
w dalszym ciągu brak jest informacji, ile tej wartości stanowi praca lekarza, pielęgniarki, położnej, psy-
chologa, rehabilitanta itp. Jest to praca, która nie została wyceniona (oszacowana), a która musi zostać 
wykonana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 
 
Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wycenia procedury na podstawie aktual-
nych kosztów, w których zaniżone są wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Tak wyceniona procedu-
ra nie daje możliwości świadczeniodawcy (pracodawcy) sfinansować zwiększenia wynagrodzeń tej gru-
py zawodowej. Dlatego przy wycenie procedur AOTMiT powinna założyć wskaźnik waloryzujący aktual-
ne koszty wynagrodzeń pielęgniarek i położnych i zwiększyć proporcjonalnie wartość punktową świad-
czenia (procedury) rozliczeniowej. Zdaniem członków WKDS w Lublinie, zwiększy to przychody świad-
czeniodawcy (pracodawcy), z którego możliwe będzie pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń pielę-
gniarek. W Polsce większość pielęgniarek zatrudnionych jest w podmiotach leczniczych, a więc za usta-
lenie stawek ich wynagrodzeń są odpowiedzialni kierownicy tych podmiotów. Warto zaznaczyć, że po-
ziom pensji pielęgniarek zależy w dużej mierze od kondycji finansowej tych jednostek, dostępnych 
środków finansowych, a także sytuacji na lokalnym rynku pracy. W opinii członków Komisji, wprowa-
dzenie wnioskowanych rozwiązań do regulacji prawnych stanowi zarówno dla płatnika świadczeń zdro-
wotnych, jak i podmiotu leczniczego, narzędzie służące realnemu zabezpieczeniu środków finansowych 
na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych przy zachowaniu stabilności finansowej podmiotu 
leczniczego. Powyższa propozycję członkowie WKDS w Lublinie rekomendują Prezesowi Rady Mini-
strów oraz Ministrowi Zdrowia do wprowadzenia w działania rządu RP podejmowane w celu rozwiąza-
nia problemów grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. 
 
Przyjmując niniejszą Opinię, członkowie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie wyraża-
ją nadzieję, że przedstawione propozycje działań przyczynią się do zachowania spokoju społecznego, 
wnosząc o ich uwzględnienie w bieżącej pracy oraz w procesie legislacyjnym prowadzonym przez wska-
zane w Opinii organy. 
 
Opinia została zaakceptowana przez wszystkie strony Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w 
Lublinie. Podpis w imieniu Komisji złożył Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w 
Lublinie. 
 
            PRZEWODNICZĄCY 
          Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 
                  w Lublinie 
                 Wojciech Wilk 
                    WOJEWODA LUBELSKI 

 

NIPiP-NRPiP-DM.0028.14.2015.AS    Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. 

Pan/i 

Przewodniczący/a  

   Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych 

 

Szanowni Państwo 

27 maja 2015 r. jako Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych rozpoczęliśmy ogólnopolską kampanię 
społeczną „Ostatni dyżur". Naszą kampanią chcemy uświadomić Polaków o ogromnym zagrożeniu spo-
łecznym wynikającym ze    spadającej liczby pielęgniarek i położnych w Polsce. 
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W świetle najnowszych prognoz NRPiP już za niespełna 5 lat Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej 
opieki pielęgniarskiej i położniczej. 
 
W ramach naszej kampanii „Ostatni dyżur" zbieramy podpisy pod petycją w formie recepty. Recepta 
jest apelem do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania i wdro-
żenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne. 
 
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się z uprzejmą prośbą o zaangażowanie 
znaczących dla regionu organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pacjenckich w budowanie koa-
licji kampanii „Ostatni Dyżur". Razem zawalczmy o ochronę życia i zdrowia naszych rodzin, przyjaciół i 
nas samych. Dotychczas do koalicji kampanii dołączyli: Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkolo-
gicznych, Federacja Pacjentów Polskich, Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym, Krajowa 
Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Naczelna Rada Lekarska. 
 

Jestem przekonana, że zaangażowanie ww. organizacji do koalicji partnerów kampanii, także poprzez 
zaproszenie do aktywnego udziału podczas regionalnej konferencji prasowej kampanii „Ostatni Dyżur", 
przyczyni się w znacznej mierze do zażegnania ww. zagrożenia społecznego oraz wzmocni ochronę życia 
i zdrowia naszego społeczeństwa.        

 

Z poważaniem, 
Prezes 
dr n. med. Grażyna Rogala- Pawelczyk 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 15.07.2015 r. 

ZK-964/VII/2015       

          Pani 

          Ewa Kopacz 

          Prezes Rady Ministrów 

          Rzeczypospolitej Polskiej 

 Szanowna Pani Premier, 

 działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zmuszona 
jestem bezpośrednio poinformować o stanie negocjacji prowadzonych z Ministrem Zdrowia w sprawie 
ustalenia zasad poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. 

 Nasza organizacja związkowa od kilkunastu miesięcy próbowała zainteresować Panią Premier 
problemami naszej grupy zawodowej (choćby pismo z dnia 29.09.2014 r. z prośbą o spotkanie oraz pi-
smo z dnia 01.10.2014 r. skierowane do Pani Premier). Równolegle próbowaliśmy zainteresować naszy-
mi problemami Ministerstwo Zdrowia, jednak próby te okazały się bezskuteczne. 

 Podczas dwukrotnych spotkań poprzedni Minister Zdrowia, p. Bartosz Arłukowicz, przedstawił 
propozycję wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych i zainicjował prowadzenie rozmów w 
celu osiągnięcia kompromisu, 
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 Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w dniu 23 czerwca 2015 r. z osobistym udziałem Pani Pre-
mier stwarzało wrażenie, że po stronie Rządu RP jest wola kontynuacji rozmów zawarcia porozumienia 
w zakresie wprowadzenia grupy zawodowej pielęgniarek i położnych do systemu kontraktowania 
świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz uzyskania realnej podwyżki wynagrodzeń pielęgnia-
rek i położnych. Przypominamy, że taką obietnicę złożył publicznie powołany przez Panią Minister 
Zdrowia prof. Marian Zembala po całonocnych negocjacjach w Szpitalu Powiatowym w Wyszkowie de-
klarując podwyżkę wynagrodzeń dla wszystkich pielęgniarek i położnych od września 2015r. o średnio 
300,-zł. miesięcznie.  
 To spotkanie bezpośrednio z Panią Premier oraz deklaracje Ministra Zdrowia sugerowały, że w 
końcu po stronie rządowej jest wola kompleksowego rozwiązania problemów naszej grupy zawodowej. 
 Pani Premier na spotkaniu w dniu 23 czerwca 2015r, deklarowała, że będzie obserwować prze-
bieg prowadzonych negocjacji, a Minister Zdrowia ma pełne poparcie w tym zakresie Rządu RP. W ta-
kim razie przebieg prac Zespołu - w tym zgłoszone propozycje -muszą być Pani Premier znane.  
 
 Zwracamy uwagę, że nasza organizacja od początku rozpoczęcia rozmów tj. od 23.06.2015r. na 
prośbę Ministerstwa Zdrowia zachowywała w tajemnicy przebieg prowadzonych negocjacji. Istnieją 
jednak granice lojalności i dobrej woli. Wskazujemy na podstawowe zarzuty, które są w naszej ocenie 
podstawą do bezwzględniej konieczności włączenia się Pani Premier do negocjacji :  

1. W trakcie negocjacji nie wyrażaliśmy zgody i nie akceptowali stanowiska Ministerstwa Zdrowia, 
aby ograniczyć zapis § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia tylko i wyłącznie do świadczeniodawców 
posiadający umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju „leczenie szpitalne"? 
Taki projekt spowodowałby, że ewentualnymi podwyżkami wynagrodzeń zostaną objęte tylko 
pielęgniarki i położne wykonujące zawód u świadczeniodawców posiadających bezpośredni kon-
trakt z NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego. Pozostałe pielęgniarki i położne -wykonujące za-
wód w innych rodzajach świadczeń, a także wykonujące zawód w podmiotach, które nie mają 
aktualnie kontraktu z NFZ - w ogóle nie będą partycypowały w negocjowanych podwyżkach 
wynagrodzeń planowanych od 01.09.2015r. To pytanie jako pytanie zasadnicze zadaliśmy Mi-
nisterstwu Zdrowia w piśmie z dnia 03.07.2015r. 

 
Aktualnie otrzymaliśmy przepracowany projekt rozporządzenia MZ, który uwzględnia objęcie co do 
zasady podwyżką wynagrodzeń pielęgniarki i położne wykonujące zawód u świadczeniodawcy posiada-
jącego zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za wyjątkiem umów w rodzaju pod-
stawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz umowy w rodza ju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń wy-
sokospecjalistycznych. 
 
Problemy dotyczące tej kwestii to : 

1.1 Wyłączenie z tej grupy pielęgniarek i położnych w POZ (według informacji podanych na Ze-
spole jest to grupa ok. 34.000 osób). Otrzymaliśmy zapewnienie, że ta grupa będzie w pewien 
sposób partycypować w podwyżce wynagrodzeń od 01.01.2016r., ale podwyżka ta nie będzie 
pewna (gwarantowana), bowiem polegać będzie na wzroście stawki kawitacyjnej bez żadnych 
prawnych zabezpieczeń, że świadczeniodawca przekaże ten wzrost na wynagrodzenia pielę-
gniarek i położnych, 
1.2 Brak zapisów prawnych gwarantujących utrzymanie podwyżki wynagrodzeń po upływie 
okresu przejściowego tj. po 30.06.2016r. - jest jedynie deklaracja, że taki wzrost wynagrodzeń 
(na tym samym poziomie) zostanie utrzymany do końca 2016r., a od 01.01.2017r. ma być po-
większony o kolejny wzrost (łącznie na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. ma być zabezpie-
czona kwota 1.500 min. zł.). Nic otrzymaliśmy jednak żadnej propozycji zapisu zmian przepisów 
z której wynikałoby, że ten wzrost będzie skierowany tylko i wyłącznie do pielęgniarek i położ-
nych.  

2. Zaproponowana na negocjacjach kwota środków finansowych ma wystarczyć na wzrost wyna-
grodzeń pielęgniarek i położnych w wysokości średnio po 300,-zł. miesięcznie od 01.09.2015r. 
Ministerstwo Zdrowia nie ujawnia jednak publicznie, że z przekazanej kwoty pracodawcy będą 
mieć prawo potrącić koszty związane z zatrudnieniem pracownika (obowiązkowe składki ZUS 
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obciążające pracodawcę), a także potrącić składki ZUS obciążające pracownika oraz podatek 
dochodowy. W rzeczywistości pielęgniarka lub położna może realnie otrzymać miesięcznie wy-
płatę kwoty ok. 172,-zl. miesięcznie. 

3. Nie został stworzony żaden mechanizm prawny zabezpieczający pewność wypłaty negocjowa-
nych na szczeblu ogólnokrajowym wynagrodzeń. Nie ma gwarancji, że wszyscy pracodawcy ze-
chcą uczestniczyć w programie. Nie ma również gwarancji, że uda się wypracować zawarcie po-
rozumienia co do sposobu rozdziału przekazanych środków na szczeblu danego pracodawcy 
(nie rozwiązany do chwili obecnej skład podmiotów upoważnionych do zawierania porozumie-
nia na szczeblu danego zakładu pracy). Rozwiązanie, że w przypadku braku zawarcia porozu-
mienia decyduje o sposobie podziału środków na wynagrodzenia jednostronnie pracodawca 
stwarza zagrożenie, że część pielęgniarek i położnych zostanie całkowicie wyeliminowana z 
udziału w podwyżkach wynagrodzeń. Związek zawodowy nie może akceptować takiego rozwią-
zania. Kolejna fundamentalna kwestia jaka nie została wprost uregulowana, to brak propozycji 
wypłaty określonej kwoty tytułem wzrostu wynagrodzenia. Projekt rozporządzenia nie określa 
jaką kwotę i od jakiej daty tytułem wzrostu wynagrodzeń ma otrzymać każda pielęgniarka lub 
położna. Proponowane do wprowadzenia w życie przepisy uniemożliwią dochodzenie indywi-
dualne wzrostu wynagrodzeń - w przypadku sporu w danym zakładzie pracy - na drodze postę-
powania sądowego. 

 
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie nie może 
być stroną porozumienia, które z założenia dzieli grupę zawodową na te pielęgniarki i położne, które 
będą mogły partycypować we wzroście wynagrodzeń i te które zostaną tego prawa pozbawione. 
 Nie możemy również podpisać się pod porozumieniem, które stworzy tylko iluzję przekazania 
środków finansowych na wzrost wynagrodzenia i które nie będzie zawierało gwarancji prawnych 
realnego dotarcia tych pieniędzy na wzrost wynagrodzeń. 
 Nie możemy również zaakceptować skali proponowanego wzrostu wynagrodzeń średnio o 
kwotę ok. 172,-zł. do wypłaty miesięcznie „na rękę" od 01.09.2015r. i to tylko dla niektórych, a w 
dodatku ograniczonej czasowo do 30-06-2016r. (nawet ta niewielka kwota nie zostanie włączona do 
wynagrodzeń zasadniczych, ale może być wypłacana w formie czasowego 10 miesięcznego dodatku 
do wynagrodzenia). Propozycja ta rażąco odbiega od celów jakie zamierza osiągnąć OZZPiP i nie mo-
że być zaakceptowana. 
 Prace drugiego Zespołu w sprawie wprowadzenia pielęgniarek i położnych do koszyka gwaran-
towanych świadczeń zamawianych przez NFZ przebiegają sprawniej, ale dotyczą one na razie tylko 
świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa szpitalnego i cały czas nie zostały jeszcze przyjęte 
do wykonania (nie ma akceptacji Ministerstwa Zdrowia do zaakceptowania wypracowanych przez Ze-
spół standardów, a także nie ma harmonogramu wprowadzenia tych zmian, tak aby od 01.07.2016r. 
była gwarancja kontraktowania świadczeń przez NFZ z uwzględnieniem minimalnego zatrudnienia pie-
lęgniarek i położnych przy danym rodzaju zamawianego świadczenia gwarantowanego). 
 Reasumując stan pracy w Zespole zmusza naszą organizację związkową do przekazania aktual-
nego stanu negocjacji bezpośrednio do Pani Premier z prośbą o interwencję i włączenie się do nego-
cjacji. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie nie może legitymować 
opinii, że toczą się w Ministerstwie Zdrowia negocjacje skoro ich stan jest taki jak wyżej opisano. Nie 
możemy również dalej milczeć odnośnie stanu negocjacji, bowiem tym samym oszukiwalibyśmy pielę-
gniarki i położne w kraju. 
 Jeżeli nie uda się wypracować zgodnego stanowiska w zakresie kompleksowego rozwiązania 
problemów naszej grupy zawodowej co do warunków pracy oraz warunków płacy, będziemy musieli 
kwestie te rozwiązywać w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych na szczeblu poszczegól-
nych zakładów pracy w negocjacjach z pracodawcami, stosując wszystkie dopuszczone prawem formy 
protestów, nie wyłączając strajków. 
 
                          Z poważaniem 

               Przewodnicząca  
          Zarządu Krajowego OZZPiP 
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 30 kwietnia 2015 roku podjęta rozmowy z Ministerstwem 

Zdrowia dotyczące poprawy sytuacji zawodowej oraz ekonomicznej pielęgniarek i położnych. 

Powstały dwa zespoły robocze, które uczestniczą w rozmowach oraz pracach nad proponowanymi 

zmianami. Jeden z zespołów pracuje nad szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi w celu umocnienia 

pozycji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia poprzez wpisanie zmian do rozporządzeń 
Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w poszczególnych rodzajach - leczenie szpi-

talne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja 

lecznicza, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieka paliatyw-

na i hospicyjna, leczenie stomatologiczne, lecznictwo uzdrowiskowe, pomoc doraźna i transport sani-

tarny, ratownictwo medyczne profilaktyczne programy zdrowotne. Przyjęty harmonogram prac tego 
zespołu przewiduje ich zakończenie na koniec sierpnia 2015 roku. 

Drugi zespół zajmuje się zmianami, których celem jest zagwarantowanie podwyższenia wynagrodzenia 

pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających umowy z NFZ na rea-

lizację przedmiotowych świadczeń zdrowotnych. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie jest usatysfakcjonowana zarówno wysokością proponowa-

nych podwyżek wynagrodzenia jak i trybem ich zwiększania. 

Ministerstwo Zdrowia nie przedstawia żadnej propozycji zwiększenia wynagrodzeń pielęgniarek i po-
łożnych w sposób systemowy, pozwalający w dającej przewidzieć się perspektywie czasu na zatrzyma-
nie (spowolnienie) postępującej tendencji spadkowej liczby pielęgniarek i położnych wykonujących 
zawód. 

 

NIPiP-NRPiP-DM.0021.97.2015.AS         Warszawa, dnia 03 sierpnia 2015 roku 
         

        Pan/Pani 

        Przewodniczący/a 

        Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych   

 

Szanowni Państwo 

 

W związku z trwającymi pracami w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących poprawy 
warunków pracy, podniesienia wysokości wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz zmian w syste-

mie ochrony zdrowia w załączeniu przesyłam informację o prowadzonych pracach w przedmiotowej 
sprawie, a także stanowisko NRPiP w sprawie propozycji Ministerstwa Zdrowia. 

            

Z poważaniem, 
Prezes 
dr n. med. Grażyna Rogala- Pawelczyk 
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Ministerstwo Zdrowia         Warszawa 31.07.2015 r. 

Departament Pielęgniarek i Położnych 

 

Agenda 
na spotkanie Kierownictwa MZ, NFZ  

z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  

w dniu 3 sierpnia 2015 r. o godz. 14.00  
w Sali Kinowej Dużej Ministerstwa Zdrowia 

 
 

1. Przedstawienie przez stronę społeczną uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Zdro-

wia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wysłanego do 

uzgodnień zewnętrznych. 

2. Omówienie i uzgodnienie treści projektu porozumienia pomiędzy MZ, NFZ, OZZPiP i NIPiP. 

3. Przedstawienie uwag strony społecznej do projektu zarządzenia Prezesa NFZ uwzględniającego roz-

wiązania przyjęte w OWU w zakresie zwiększenia wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. 

4. Podsumowanie prac zespołu. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, rozumiejąc oczekiwania środowiska zawodowego pielęgniarek 

i położnych, podtrzymuje wcześniejsze postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położ-

nych oraz rozwiązań systemowych w tym zakresie, pozwalających na objęcie w możliwie krótkiej per-
spektywie czasowej realnymi, satysfakcjonującymi podwyżkami wynagrodzeń wszystkie osoby wykonu-

jące zawód pielęgniarki i położnej. 

W dniu dzisiejszym o godzinie 14.00 odbędzie się kolejne spotkanie zespołu (agenda w załączeniu). Na 
spotkaniu tym zostanie przedstawione stanowisko NRPiP wyrażone w opinii przesłanej do Ministra 
Zdrowia prof. Mariana Zembali, Podsekretarza Stanu MZ Cezarego Cieślukowskiego oraz Dyrektor De-
partamentu Pielęgniarek I Położnych Beaty Cholewki (przedmiotowa opinia w załączeniu). 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informuje, że po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia zostanie 
przekazany oficjalny komunikat w tej sprawie. 

 

 



 

 14 BIULETYN 
 

 

 

 

 

 

 

  

          Pan 

          prof, dr hab. Marian Zembala 

           

          Minister Zdrowia  

 

W związku z otrzymaniem w dniu 27 lipca br. projektu Porozumienia w sprawie ustalenia pod-

wyżek dla pielęgniarek i położnych między Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Po-

łożnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministrem Zdro-

wia uprzejmie informuję, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zajmuje następujące stanowisko 

w odniesieniu do przedmiotowego projektu. 

W pierwszej kolejności należy podnieść uwagi natury ogólnej. Ewentualne zawarcie przedmio-

towego porozumienia nie znajduje podstawy prawnej, w szczególności za podstawę taką nie można 

uznać, wskazanych w preambule projektu, ustawy z dnia 23 maja 1991 r. związkach zawodowych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 167 oraz z 2015 r. poz. 791) i ustawy z dnia lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i 

położnych (Dz, U. Nr 174, z późn. zm.). W konsekwencji, w przypadku zawarcia porozumienia nie moż-

na będzie mówić o powstaniu określonych praw i obowiązków dla jego stron. Przede wszystkim jed-

nak zawarcie porozumienia nie spowoduje powstania jakichkolwiek skutków prawnych, które mogły-

by być podstawą późniejszych roszczeń którejkolwiek ze stron porozumienia względem pozostałych. 

Tym samym projektowane porozumienie należy rozpatrywać wyłącznie jako porozumienie dżentel-

meńskie (gentelmen's agreement). Należałoby więc zapytać o cel i uzasadnienie zawierania takiego 

porozumienia. 

Powyższej konstatacji nie zmienia fakt, że przedmiot porozumienia mieści się w szeroko rozu-

mianej właściwości podmiotów, których przedstawiciele mieliby być sygnatariuszami porozumienia. 

Zakładając jednak dobrą wolę oraz istnienie celu i uzasadnienia dla zawarcia przedłożonego 

do zaopiniowania porozumienia Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informuje, że - w jej opinii 

jako - ewentualne strony porozumienia mogłyby zostać wskazane: Minister Zdrowia, Prezes Narodo-

wego Funduszu Zdrowia, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położ-

nych oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Jednocześnie, w preambule porozumienia 

mogłyby zostać wskazane przepisy określające wybrane zadania wymienionych podmiotów, jednakże 

niejako podstawa zawarcia porozumienia, a co najwyżej jego tło: 

NIPiP-NRPiPDM.0025.266.2015      Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. 
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„Mając na uwadze: 

art. 7 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 167 oraz z 2015 r. poz. 791), 

art. 22 ust. 1 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. 

U, Nr 174, poz. 1038, z 2013 r. poz. 779, 1247 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), 

art. 102 ust. 5 pkt 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-

nansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), 

art. 38 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach admini-

stracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812), 

w trosce o [...]". 

Ponadto Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłasza następujące wybrane najważniejsze 

zastrzeżenia do konkretnych postanowień przedłożonego do zaopiniowania projektu porozumienia: 

1) dot. tytułu: wskazanie w tytule porozumienia „w sprawie ustalenia podwyżek" jest mylące i 

sprzeczne z kolejnymi postanowieniami porozumienia, w szczególności z postanowieniami § 1 i 

2. Podkreślić należy, że porozumienie nie ustala żadnych podwyżek, a wspomina wyłącznie o cza-

sowym przeznaczeniu określonej w § 5 ust. 1 kwoty na dodatkowe wynagrodzenie dla pielęgnia-

rek i położnych. W kontekście pojęcia „podwyżka" można byłoby rozpatrywać wskazanie mecha-

nizmu przewidującego stale podniesienie wysokości wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Nie 

zależnie od tego, jak już wskazano, zawarcie porozumienia nie pociąga za sobą żadnych skutków, 

trudno zatem mówić o jakichkolwiek ustaleniach; 

2) dot. § 1: zgodnie z § 1 projektu jego przedmiotem jest określenie obszaru zmian umożliwiających 

efektywną poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. Żadne z postanowień projektu 

nie wskazuje takiego obszaru, za który można byłoby uznać enumeratywne wyliczenie działań 

(efektów), których wdrożenie (osiągnięcie) pozwoliłoby w opinii stron porozumienia na efektyw-

ną poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych oraz zobowiązanie, że strony wspólnie i 

w porozumieniu będą dążyć do wdrożenia (osiągnięcia) tych działań (efektów). Za takie możnaby 

- w opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - uznać, na przykład zmiany legislacyjne (na 

poziomie ustawowym i podstawowym) wprowadzające systemowe rozwiązania dotyczące: wy-

nagradzania pielęgniarek i położnych na poziomie oczekiwanym przez środowisko i akceptowal-

nym dla świadczeniodawców, kształcenia dyplomowego i podyplomowego pielęgniarek i położ-

nych oraz jego finansowania, ułatwień dla pracodawców w pierwszym zatrudnieniu absolwen-

tów pielęgniarstwa i położnictwa (program „pierwsza praca") czy uregulowania relacji między 

pielęgniarkami i położnymi a innymi zawodami medycznymi, w szczególności opiekunami me-

dycznymi; 

3) dot, § 2 pkt 1: wprowadzenie dn wyliczenia w § 2 pkt 1 jest niezrozumiałe. Nic wiadomo, czy 

Strony miałyby zobowiązać się w nim do wspólnego udziału w spotkaniach i konsultacjach celem 

omówienia możliwości wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych i podjęcia przez Mini-
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stra Zdrowia i Prezesa NFZ działań legislacyjnych w zakresie wskazanych rozporządzeń czy też 

Strony zobowiązują się w nim do wspólnego udziału w spotkaniach i konsultacjach celem omó-

wienia możliwości wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych poprzez (w drodze) podję-

cia przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ działań legislacyjnych w zakresie wskazanych rozporzą-

dzeń. Niezależnie od tego należy podkreślić, że - w świetle powołanych na wstępie przepisów - 

przedkładanie inicjatyw legislacyjnych (projektów aktów normatywnych) jest wyłączną domeną 

Ministra Zdrowia, przy czym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych jest władny inicjatywy 

te opiniować. Oczywiście, samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych może zwracać uwagę na 

określone kwestie prawne, a także proponować konkretne rozwiązania prawne (co zresztą wielo-

krotnie czyni), jednakże kształtowaniepolityki prawnej i podejmowanie inicjatyw legislacyjnych to 

wyłączna domena Ministra Zdrowia. Niezależnie od powyższego podnieść trzeba, że nie /.ostały 

wskazane ani przedmiot (zakres) przewidywanych zmian we wskazanych przepisach obowiązują-

cego prawa, ani termin ich ewentualnego wejścia w życie; 

4) dot. § 2 pkt 1 lit b: do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych został 

już skierowany projekt nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (pismo nr UZ.PR.0212.2.2015.KM z dnia 24 lipca 

br.), przedstawione też zostały projekty zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a tym samym działania 

legislacyjne w zakresie wskazanym w tej literze zostały już podjęte. W konsekwencji przedmioto-

we postanowienie należałoby uznać za bezprzedmiotowe; 

5) dot. § 3 ust. 1 zdanie pierwsze: ani Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek Położnych, ani 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie są w żaden sposób uprawnione do ustalania (czy też 

akceptowania) wysokości kwoty zaplanowanej w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia na 

podwyżki dla jakiejkolwiek grupy zawodowej. Co najwyżej Ogólnopolski Związek Zawodowy Pie-

lęgniarek i Położnych i Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych mogłyby „przyjąć do wiadomości" 

albo „zostać poinformowane" o wysokości kwoty przewidzianej na podwyżki; 

6)  dot. § 3 ust. 1 zdanie drugie: proponowane postanowienie porozumienia jest niezgodne z do-

tychczasowymi ustaleniami pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 

Funduszu Zdrowia a przedstawicielami strony społecznej. W dotychczasowych rozmowach przed-

stawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia wskazywali jako pewne pienią-

dze na podniesienie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w roku 2017 i, w konsekwencji, w la-

tach następnych. Tymczasem, w porozumieniu znalazło się sformułowanie ,jeśli planowane przy-

chody za tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 

będą umożliwiały takie zwiększenie". Niezrozumiała jest też fraza użyta na końcu przedmiotowe-

go postanowienia „zabezpieczenia takich środków". W związku z tym, przedmiotowe postano-

wienie powinno otrzymać następujące brzmienie: „Na rok 2017 została zaplanowana kwota w 

wysokości 1.5 mld zł."; 
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1) dot. § 3 ust. 2: również to postanowienie jest niezgodne z dotychczasowymi ustaleniami pomię-

dzy przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia a przedstawiciela-

mi strony społecznej. W dotychczasowych rozmowach przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i 

Narodowego Funduszu Zdrowia wskazywali jako pewne podniesienie wynagrodzeń pielęgniarek 

i położnych w przeliczeniu na jeden etat średnio miesięcznie o 300,00 zł brutto brutto od dnia 1 

września 2015 r. oraz kolejne średnio miesięcznie 300,00 zł brutto brutto od dnia 1 stycznia 2017 

r. (łącznie w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 1 stycznia 2017 r. średnio miesięcznie o 

600,00 zł brutto brutto w przeliczeniu na etat). Ponadto trudno mówić tu o jakichkolwiek nego-

cjacjach przeprowadzonych przez Strony, w szczególności negocjacjach kwot wynagrodzeń, sko-

ro przedstawiciele strony rządowej przedstawili określone „możliwości finansowe budżetu", a 

wskazane w postanowieniu „negocjacje" zostały ograniczone do postawienia strony społecznej 

przed wyborem przyjęcia albo odrzucenia zaproponowanych kwot. Biorąc powyższe pod uwagę, 

pierwsze zdanie przedmiotowego postanowienia powinno otrzymać następujące brzmienie: „2. 

Kwoty, o których mowa w ust. ł, zostaną przeznaczone na średni wzrost wynagrodzenia, wraz z 

innymi jego składnikami i pochodnymi, w przeliczeniu na etat pielęgniarki i położnej, o której 

mowa w ust. 4, w wysokości 300,00 zł od dnia 1 września 2015 r. i kolejne 300,00 zł od dnia 1 

stycznia 2017 r"; 

2) dot. § 3 ust. 3: w postanowieniu tym powinien zostać określony wskaźnik zwiększenia finanso-

wania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (wzrostu stawki kapitacyjnej dla pie-

lęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielę-

gniarki środowiska nauczania i wychowania). W opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

bez określenia wskaźnika zwiększenia finansowania (wzrostu stawki kapitacyjnej) postanowienie 

to jest bezprzedmiotowe. Ponadto nie jest jasne (z projektu porozumienia to nie wynika), czy na 

zwiększenie finansowania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zostaną przezna-

czone środki, o których mowa w § 3 ust. 1 czy też inne (odrębne) środki finansowe. Jeżeli mają to 

być odrębne środki (a tak można wnioskować na podstawie redakcji § 3) to proponuje się wy-

dzielenie tego postanowienia do odrębnego paragrafu; 

3) dot. § 4 ust. 1: obowiązkiem Ministra Zdrowia wynikającym z obowiązujących przepisów jest 

informowanie, w trybie konsultacji publicznych czy też upublicznienia postępów prac legislacyj-

nych nad konkretnymi projektami aktów prawnych poprzez Rządowy Proces Legislacyjny, strony 

społecznej o postępie prac legislacyjnych w odniesieniu do konkretnych projektów aktów praw-

nych pozostających w kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Tym sa-

mym postanowienie to, we wskazanym zakresie, wydaje się bezprzedmiotowe; 

4) dot. § 7: postanowienie to jest niezgodne z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z 

przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia I lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, zgod-

nie z którym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych jest niezależny w wykonywaniu swo-

ich zadań i podlega tylko przepisom prawa. Podkreślić należy, że samo wskazanie takiego posta-
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nowienia w projektowanym porozumieniu może stanowić nieuprawnioną (bezprawną) formę 

nacisku na samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych ze strony przedstawicieli Ministerstwa 

Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 Sposób ustosunkowania się przez Ministerstwo Zdrowia do podniesionych powyżej 

uwag determinuje dalsze kontynuowanie rozmów w zakresie przedmiotowego porozumienia.  

 Jednocześnie Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zastrzega sobie prawo zgłaszania kolejnych 

uwag i propozycji do treści porozumienia, a także prawo nieuzgodnienia jego treści. 

 

Z poważaniem, 

          Prezes NRPiP 

          dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk 

 

 

 
NIPiP-NRPiP-DM.0025.271.2015     Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015r. 

 
Pan 
prof. Dr hab. n. med. Marian Zembala       
Minister Zdrowia 

 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
Niniejszym, reprezentując samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwracam się do Pana Mini-
stra z uprzejmą prośbą o spowodowanie sprostowania nieprawdziwej informacji rozpowszechnianej 
przez niektóre media, jakoby w dniu 4 sierpnia 2015 roku w Ministerstwie Zdrowia został podpisany 
dokument o wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy 
i zakresu czynności w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. 
Jak wynika z doniesień prasowych, informacja ta rozpowszechniana jest w oparciu o komunikat wyda-
ny przez Ministerstwo Zdrowia. 
 
Wymieniona nieprawdziwa informacja w środowisku pielęgniarek i położnych zrodzifa wiele negatyw-
nych emocji i dała asumpt do podważania wiarygodności władz samorządu w sytuacji, w której żaden 
dokument z ich udziałem podpisany nie został. Biorąc powyższe pod rozwagę, jak zapewne Pan Mini-
ster rozumie, samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych zmuszony jest do powstrzymania się od 
dalszych rozmów z Ministerstwem Zdrowia, do czasu wyjaśnienia zaistniałego incydentu. 
Pozostaję z nadzieją, że powyższe stanowisko przyjmie Pan Minister ze zrozumieniem.  
 
Z poważaniem, 

              
                   Prezes NRPiP 

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk 
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Minister Zdrowia      Warszawa, 06-08-2015 r. 
BP-P.0620.739.2015 
 
       Pani 
       Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk 
       Prezes 
       Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca 
Szanowni Państwo,  
 
Z głębokim ubolewaniem przyjąłem wiadomość o nieporozumieniu zaistniałym w związku z publikacją 
na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia nieprawdziwych informacji, które wywołały w środowi-
sku pielęgniarek i położnych wiele negatywnych emocji. Wina za tę sytuację leży tylko i wyłącznie po 
stronie Ministerstwa, do czego się z pokorą przyznaję i najmocniej przepraszam. 
 
Informacja o rzekomym podpisaniu przez Ministra Zdrowia i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych dokumentu o wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia przepisów dotyczących wymiaru 
czasu pracy i zakresu czynności w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i 
położne jest oczywiście nieprawdziwa. Zapewniam, że treść tego komunikatu nie była ze mną uzgod-
niona. 
 
Owszem 4 sierpnia odbyłem spotkanie z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, ale nie dotyczyło ono 
- jak podano w komunikacie - kwestii płac. Na spotkaniu omówiono sytuację pielęgniarek i położnych 
zatrudnionych w DPS-ach, żłobkach, stacjach krwiodawstwa i krwiolecznictwa i stacjach sanitamo-
epidemiologicznych. Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyrazili chęć kontunuo-
wania spotkań w szerszym gronie - w udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, samorządu zawodo-
wego pielęgniarek i położnych oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych. Podczas spotkania 
poruszono także kwestię możliwości dalszego wykorzystywania funduszy unijnych w kształceniu tej 
grupy zawodowej. 
 
Spotkanie nie zakończyło się podpisaniem żadnego dokumentu. Komunikat, który pojawił się na stronie 
Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie, został napisany przez niedoświadczonego  pracownika,  który  nie  
wykazał się  należytą starannością i profesjonalizmem. 
 
Publikacja wywołała zamieszanie i spowodowała Państwa - całkowicie uzasadnioną reakcją. Jeszcze raz 
bardzo przepraszam Panią Prezes za tę sytuację. Mam nadzieję, że nie wpłynie ona negatywnie na dal-
sze rozmowy z Ministerstwem. Mam nadzieję, że przyjmie Pani ze zrozumieniem zarówno moje prze-
prosimy, jak i wyjaśnienia. 
Dołożę wszelkich starań, aby taka sytuacja się nie powtórzyła. Ze swojej strony deklaruję chęć konty-
nuowania rozmów z całym środowiskiem pielęgniarek i położnych. 
 
Łączę wyrazy szacunku i przepraszam ze błąd techniczny wierzę że szczerość i uczciwość naszych dzia-
łań jest najważniejsza. 
 
 

MINISTER ZDROWIA 
      Marian Zembala 
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Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015r. 

OŚWIADCZENIE 

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oświadcza, że - wbrew doniesieniom medialnym - 4 

sierpnia br. nie zostało podpisane żadne porozumienie między przedstawicielami Ministerstwa 

Zdrowia i NRPiP. Wszelkie ustalenia, także te dotyczące tworzenia przepisów związanych z wymia-

rem czasu pracy i zakresem czynności w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez 

pielęgniarki i położne, zawsze uzgadniane są przez Ministerstwo Zdrowia z reprezentującymi stronę 

społeczną przedstawicielami NRPiP i OZZPiP. 

W trosce o rzetelność przepływu informacji Prezes NRPiP skierowała do Ministra Zdrowia pismo 

domagające się sprostowania oraz podjęła decyzję o zawieszeniu wszelkich rozmów z MZ do czasu 

jego opublikowania. 

 

Z poważaniem, 

          Prezes NRPiP 

          dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk 

 
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy! 
 
Dobiegły końca wybory delegatów do samorządu pielęgniarek i położnych  
na VII kadencję (2015-2019). 
 
Miesiąc czerwiec 2015 roku był intensywnym okresem wyborczym, podczas którego na zebraniach w 
rejonach wyborczych zostali wybrani delegaci na kolejną kadencję. 
 
W listopadzie 2015 roku odbędzie się Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy, rozpoczynający VII 
kadencję samorządu pielęgniarek i położnych. Podczas obrad Zjazdu  spośród  wybranych w miesiącu 
czerwcu delegatów dokonamy wyboru nowych władz. 
 
Delegaci reprezentują swoje placówki na corocznych okręgowych zjazdach pielęgniarek i położnych, 
ale przede wszystkim w czasie obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego mają prawo 
wybierać i być wybieranymi do organów Izby tj. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej oraz do pełnienia funkcji Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącego Okręgowego Sądu Pielę-
gniarek i Położnych, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  
 
Mandat zaufania, którym zostali obdarzeni zobowiązuje do pełnego zaangażowania się w pracę na 
rzecz środowiska, do poświęcenia swego czasu, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach trud-
nej pracy samorządowej.  
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Wszystkim uczestnikom zebrań wyborczych dziękuję za aktywną odpowiedź na apel o udział w zebra-
niach wyborczych i zaangażowanie się w życie naszego samorządu.  
 
Członkom Okręgowej Komisji Wyborczej dziękuję za włożony trud w organizację wyborów.  
 
Wybranym Delegatom gratuluję uzyskanego mandatu oraz życzę trafnych i przemyślanych decyzji w 
czasie obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego. 
 
Lista Delegatów wybranych na VII kadencję Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  

 
POWIAT CHEŁMSKI 

POŁOŻNE: 
 
Nazwisko i imię     Miejsce pracy 
- Bornus - Chmielewska Beata   SPWSzS w Chełmie Oddział Ginekologiczny 
- Domańska Iwona     SPWSzS w Chełmie MOZZPiP 
- Michalska Weronika     SPWSzS w Chełmie Oddział Ginekologiczny 
- Sawicka Krystyna     SPWSzS w Chełmie Oddział Ginekologiczny 
- Sawicka Małgorzata    SPWSzS w Chełmie Oddział Ginekologiczny 
- Żółkiewska Beata     SPWSzS w Chełmie Naczelna Pielęgniarka  
 
PIELĘGNIARKI: 
 
Nazwisko i imię     Miejsce pracy 
Adamczuk Joanna     SPWSzS Chełm Szpitalny Oddział Ratunkowy 
Aleksandrowska-Chudoba Magdalena  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarki 
Basa Barbara     SPWSzS Chełm Oddział Dziecięcy 
Betka-Bartosiewicz Dorota   MOPR Chełm  
Chałaj Izabella     MSPZOZ w Chełmie Przychodnia Nr 1 
Chudoba Iwona     SPWSzS Chełm Oddział Pulmonologii 
Danilczuk Małgorzata    SPWSzS Chełm Oddział Urologii 
Domadaj Teresa     SPWSzS Chełm Oddział Dziecięcy 
Dworucha Małgorzata    SPWSzS Chełm Oddział Dermatologii 
Dziekan Iwona     SPWSzS Chełm Przychodnia Przyszpitalna 
Dyczko Dorota     Fresenius Nephrocare Polska Ośrodek Dializ nr 51 Chełm 
Foryt Małgorzata      SPWSzS Chełm, Blok Operacyjny 
Głaz Bożena      MSPZOZ Chełm Przychodnia Nr 1, Przełożona Pielęgniarek 
Głaz Zuzanna     SPWSzS Chełm Oddział Psychiatryczny II 
Janisz Ireneusz     NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Lisznie 
Korkosz Iwona     SPWSzS Chełm Opieka Paliatywna 
Kozioł Jacek      SPWSzS Chełm Oddział Psychiatryczny I 
Król Agata      SPWSzS Chełm Oddział Wewnętrzny I 
Kruk Elżbieta      SPWSzS Chełm Oddział Dermatologii 
Kruk Renata      SPWSzS Chełm Oddział Pulmonologii 
Książek Anna     SPWSzS Chełm Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
Kupracz Beata     SPWSzS Chełm Oddział Neurologii 
Lao-Janda Anna     SPWSzS Chełm Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
Maleta Marzena     SPWSzS Chełm Oddział Wewnętrzny I 
Marczuk Teresa     NZOZ „INTER-MED” w Rejowcu 
Mazur Aneta     NZOZ Centrum Kardiologii Chełm 
Mazurek Joanna c. Kazimierza    MSPZOZ w Chełmie Przychodnia Nr 1 
Mielniczuk Małgorzata    SPWSzS Chełm Oddział Wewnętrzny I 
Niewęgłowska Marzanna                                   SPWSzS Chełm Oddział Anestezjologii 
Nowicka Zdzisława     SPWSzS Chełm Oddział Chirurgii    
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Ogrodowczyk Ewa     Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarki 
Olchowska Regina     MSPZOZ w Chełmie Higiena Szkolna 
Pękała Marlena     SPWSzS Chełm Oddział Anestezjologii 
Piskała Ewa      SPWSzS Chełm Oddział Intensywnej Terapii 
Pniowska Urszula     SPWSzS Chełm Oddział Wewnętrzny I 
Pytlik Urszula     SPWSzS Chełm Pielęgniarka Epidemiologiczna 
Sarnacka Janina     Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ  
Sarnacki Włodzimierz     Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ  
Sitarz Małgorzata     SPWSzS Chełm Oddział Ortopedii 
Siwek Ewa       NZOZ Centrum Kardiologii Chełm 
Sokołowska Elżbieta    NZOZ OMNI-MED w Chełmie 
Staniuk Małgorzata    SPWSzS Chełm Oddział Anestezjologii 
Surma Ewa      SPWSzS Chełm Oddział Laryngologii 
Szaniawska Wiesława    SPWSzS Chełm Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
Szepel Anetta                                                        Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ 
Szpak-Lipińska Krystyna    Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie 
Tomaszewska Jolanta    NZOZ B.D.M. UNI-MED w Siedliszczu 
Woźniak Jadwiga     Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie 
Wójcik Jadwiga     Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ  
Zawiślak Renata     SPWSzS Chełm Pielęgniarka Epidemiologiczna 
Zdolska Katarzyna                                                SPWSzS Chełm Blok Operacyjny 

 
POWIAT KRASNOSTAWSKI 

POŁOŻNE: 
Nazwisko i imię     Miejsce pracy 
Kowalik Barbara     SPZOZ Krasnystaw Oddział Ginekologiczny 
Miciuła Agnieszka      SPZOZ Krasnystaw Oddział Ginekologiczny 
Surowiecka Beata     SPZOZ Krasnystaw Oddział Noworodkowy 
 
PIELĘGNIARKI: 
 
Nazwisko i imię     Miejsce pracy 
Adamczuk Agnieszka     SPZOZ Krasnystaw Szpitalny Oddział Ratunkowy 
Basińska Teresa      SPZOZ Krasnystaw Dział Organizacji i Nadzoru 
Biernat Grażyna     SPZOZ Krasnystaw Oddział Chirurgii 
Kleban Bożena      Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie 
Kondrat Ela      SPZOZ Krasnystaw Oddział Noworodkowy 
Kurek Małgorzata      SPZOZ Krasnystaw Oddział Noworodkowy 
Lis-Patyra Beata      SPZOZ Krasnystaw Dział Organizacji i Nadzoru 
Mrozek Bernarda     SPZOZ Krasnystaw Blok Operacyjny 
Mróz Aneta       Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie 
Pawelec Teresa     Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie 
Pazyna Anna     SPZOZ Krasnystaw Szpitalny Oddział Ratunkowy 
Podgórniak Grażyna    Indywidualna Praktyka Pielęgniarki  
Sokół Elżbieta      SPZOZ Krasnystaw Szpitalny Oddział Ratunkowy 
Szpak Marianna     NZOZ Łopiennik z siedzibą w Krasnymstawie  
Topór Bożena      SPZOZ Krasnystaw Oddział Pulmonologii 
Witek Marzena     Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie 
Zwolak Ewa       SPZOZ Krasnystaw Oddział Pulmonologii 

 
Z poważaniem, 

 
Wiesława Szaniawska 

Przewodnicząca ORPiP w Chełmie 
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Ministerstwo Zdrowia 
Departament Pielęgniarek              Warszawa, 28.07.2015 
I Położnych 
   
IK: 273113 
         Przewodniczące/Przewodniczący  
         Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych 
 
 
Szanowni Państwo ! 
 
Departament Pielęgniarek i Położnych przypomina, że zgodne z przepisem art. 67 ustawy z dnia 5 
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 947, z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2015 r. szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze 
lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji określonych na 
podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania 
szczepień ochronnych. Po tym czasie, pielęgniarki i położne, które nie ukończą wymaganego kursu, 
nie będą mogły wykonywać szczepień ochronnych. 
 
Mając na uwadze powyższe regulacje, Departament zwraca się z prośbą o przekazanie informacji 
pielęgniarkom i położnym wykonującym zawód na terenie działania Państwa okręgowych izb pielę-
gniarek i położnych o konieczności uzupełnienia kwalifikacji uprawniających do prowadzenia szcze-
pień ochronnych, osobom które nie posiadają wymaganych kwalifikacji, a w ramach kompetencji 
wykonują to zadanie. 
Jednocześnie Departament przekazuje Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 
kwalifikacji zawodowych wymaganych od osób przeprowadzających szczepienia ochronne po dniu 
31 grudnia 2015 roku. 

                          
         Z poważaniem 

         DYREKTOR 
         Departamentu Pielęgniarek i Położnych 

         dr n. o zdr. Beata Cholewka 
 

 
Warszawa, dnia 24 czerwca 2015 r, 

 
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego 

w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od osób przeprowadzających 
szczepienia ochronne po dniu 31 grudnia 2015 roku 

 
Zgodnie z art. 17 ust, 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-

żeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947, z póżn, zm.) - zwanej dalej „ustawa o z.o.z.z.i 
ch.z.u i.” - obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, po-
łożne i higienistki szkolne posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz,U. Nr 182 poz. 1086, z późn. 
zm.). 
W § 6 tego rozporządzenia wskazano, że obowiązkowe szczepienia ochronne mogą przeprowadzać 
osoby, jeżeli odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie W zakresie szczepień 
ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia, lub uzyskały spe-
cjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego określony na 
podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o zawodach pielęgniarki i 
położnej obejmował problematykę szczepień ochronnych. Jednocześnie przepis przejściowy zawarty w 
art. 67 pkt 3 ustawy z.o.z.z.i ch.z.u i. umożliwia do dnia 31 grudnia 2015 roku wykonywanie szczepień 
ochronnych przez lekarzy lub felczerów pielęgniarki, położne i higienistki szkolne nieposiadających tak 



 

 24 BIULETYN 

określonych kwalifikacji zawodowych, o tle posiadają 2,5 letnią praktykę w zakresie przeprowadzania 
szczepień ochronnych. Tym samym z dniem 1 stycznia 2016 roku szczepienia ochronne mogą być wy-
konywane jedynie przez lekarzy lub felczerów oraz pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, którzy 
posiadają kwalifikacje zawodowe określone w ww. rozporządzeniu. 

Zawarte w ustawie o z.o.z.z.i ch.z.u 1. przepisy określające wymóg posiadania przez osoby prze-
prowadzające szczepienia ochronne odpowiednich i potwierdzonych stosownymi dokumentami kwali-
fikacji zawodowych uzyskanych w ramach kształcenia podyplomowego 
specjalizacji nie określają jednakże szczegółowo rodzaju kursów i szkoleń lub specjalizacji wymaganych 
od osób wykonujących szczepienia lecz w tym zakresie w całości odsyłają do regulacji dotyczących uzy-
skiwania kwalifikacji zawodowych przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne zawar-
tych w przepisach ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 464) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r, o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 
1435 z późn, zm.). 

Należy zauważyć, że szczegółowe regulacje prawne dotyczące kształcenia podyplomowego i 
specjalizacji zawodowych zawarte w tych ustawach, a także określające zakres wymaganych szkoleń i 
kursów doskonalących i dokumentów potwierdzających ich odbycie oraz same programy szkoleń, kur-
sów i specjalizacji na przestrzeni lat ulegały nieustannym zmianom, Jednocześnie ww. ustawy regulują-
ce wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty oraz zawodów pielęgniarki i położnej zawierają prze-
pisy przejściowe oraz przepisy z zakresu koordynacji, które w konsekwencji z mocy prawa lub w wyniku 
rozstrzygnięć dokonanych przez właściwe organy sprawujące nadzór nad kwalifikacjami zawodowymi 
lekarzy, pielęgniarek i położnych prowadzą do uznawania za równorzędne z obecnie uzyskiwanymi 
kwalifikacji, specjalizacji i tytułów zawodowych uzyskanych na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, uzyskanych w innym przewidzianym prawem trybie lub uzyskanych w innych krajach. 

Tym samym w opinii Głównego Inspektora Sanitarnego uznanie kwalifikacji zawodowych uzy-
skanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uzyskanych w innym przewidzianym 
prawem trybie łub w innych krajach - za równorzędne z uzyskiwanymi w wyniku specjalizacji, kursów i 
szkoleń prowadzonych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, oznacza, że obecnie osoby, 
które wcześniej uzyskały kwalifikacje zawodowe obecnie uznawane za równorzędne z uzyskiwanymi 
obecnie, również posiadają kwalifikacje zawodowe wystarczające do wykonywania szczepień ochron-
nych i kwalifikacje te nie powinny być kwestionowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r, poz. 212, z 
późn.zm.) oraz inne ustawy nie przyznąją organom Państwowej inspekcji Sanitarnej kompetencji do 
wszczynania i prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie uznania za niedostateczne kwali-
fikacji zawodowych osób wykonujących szczepienia ochronne. Uregulowanie przez ustawodawcę ro-
dzaju kwalifikacji zawodowych wymaganych od osób (lekarzy lub felczerów pielęgniarki, położne i hi-
gienistki szkolne) wykonujących szczepienia ochronne w ustawie o z.o.z.z.i ch.z.u 1. nie stanowi bo-
wiem przesłanki wystarczającej dla stwierdzenia posiadania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej takich kompetencji bądź do sprawowania jakichkolwiek form nadzoru administracyjnego nad kwali-
fikacjami osób wykonujących szczepienia ochronne. 
Kompetencje do wyrażania opinii i rozstrzygania w tym zakresie posiadają bowiem wyłącznie odpo-
wiednie organy samorządów zawodowych lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. 

W art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r, o izbach lekarskich (Dz.U, z 2015 r. poz. 65 J) wśród 
zadań samorządu lekarzy zostały bowiem wymienione jego następujące zadania: sprawowanie pieczy 
nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu, przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz 
uznawanie kwalifikacji zawodowych osób będących obywatelami Unii Europejskiej zamierzających wy-
konywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzenie i udział w organizowaniu 
doskonalenia zawodowego lekarzy, prowadzenie postępowań w przedmiocie niezdolności do wykony-
wania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu. 

Podobnie w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położ-
nych (Dz.U. Nr 174 poz. 1038, z późn. zm.) wśród zadań tego samorządu wymieniono m.in.: sprawowa-
nie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej, ustalanie standardów zawo-
dowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, 
stwierdzanie t przyznawanie prawa wykonywania zawodu, uznawanie kwalifikacji zawodowych pielę-
gniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej zamierzających 
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wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Odrębną kwestią jest wskazanie właściwego sposobu postępowania organu PaństwowejIn-

spekcji Sanitarnej w przypadku stwierdzenia (lub podejrzenia), że szczepienia ochronne są wykonywa-
ne przez osobę nieposiadającą niezbędnych wymaganych prawem kwalifikacji zawodowych uprawnia-
jących do ich wykonywania (lub nieposiadającą dokumentów potwierdzających uzyskanie stosownych 
uprawnień), co zgodnie z art. 51 pkt 1 ustawy o z.o.z.z.i ch.z.u I. stanowi wykroczenie zagrożone karą 
grzywny. Należy zauważyć, że pizepis art. 54 ustawy o z.o.z.z.i ch.z.u 1. w tym zakresie w całości odsyła 
do regulacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania u» spra-
wach o wykroczenia (Dz.U, z 2013 r. poz. 395, z późn.zm,), której przepisy nie przyznają organom Pań-
stwowej inspekcji Sanitarnej kompetencji w zakresie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
lub występowania przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego w związku z 
wykroczeniem wymienionym w art. 51 pkt 1 ustawy o z.o.z.z.i ch.z.u 1. Tym samym w przypadku po-
dejrzenia, że szczepienia są wykonywane przez osoby nieposiadające wymaganych prawem kwalifikacji 
zawodowych doniesienia w tej sprawie należy wnosić do organów ścigania lub do odpowiednich orga-
nów odpowiedzialności zawodowej samorządów zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych. 

 
                 
         
      
 
         lekarstwo na wszystko 
                               raz sielanka, raz frasunek 
                               tu i tu potrzebny trunek 
 
 

15 maja 2015r. w sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Marii Pauliny Orsetti odbyło się spotkanie autorskie 
Iwony Chudoby i promocja fraszek „ O, ptaszek na suwaku”. W 
uroczystości udział wzięły: Wiesława Szaniawska- Przewodniczą-
ca ORPiP w Chełmie, Beata Żółkiewska – Sekretarz   ORPiP w 
Chełmie oraz koleżanki z Oddziału Pulmonologicznego SPWSS w 
Chełmie. 
Autorka wierszy jest absolwentką Liceum Medycznego w Cheł-
mie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podla-
skiej. Pracuje jako pielęgniarka w chełmskim szpitalu. 
Pierwszy wiersz opublikowała w Biuletynie Informacyjnym OIPiP 
w Chełmie w 2002 r. Potem przyszła pora na prasę literacką 
(,,Egeria", "Nestor") i własne tomiki poetyckie: okrętem marzeń
(2007),oderwana od cienia (2009), oczy czasu (2010), otulone 
alabastrem (2011) ,okruchy dnia codziennego (2012) i odbite w 

lustrze ( 2013).  Od 2006 r. należy do Chełmskiej Grupy Literackiej ,,Lubelska 36". 
Kolejny tomik poezji, wydany pod szyldem Biblioteki Małych Form Poetyckich Wydawnictwa TAWA to 
zbiór fraszek „ O, ptaszek na suwaku”. „W interpretacji tego tytułu  pomóc może fakt, iż w pierwszej 
części zbioru poetka z przymrużeniem oka i nasyconym lekkim erotyzmem humorem patrzy na relacje 
damsko- męskie. W tomiku tym znajdujemy również fraszki polityczne, w których autorka wyśmiewa 
przywary „ wybrańców narodu”. Trzecia część fraszek to z kolei humorystyczne spojrzenie na świat 
medyczny, który poetka, na co dzień pielęgniarka w chełmskim szpitalu, zna doskonale. Publikacje za-
mykają fraszki Na każdy temat.” ( Michał Kołosiński) 
Iwona Chudoba znana jest również jako „ kobieta z lisiczką”. Potrafi doskonale władać piórem, wał-
kiem do ciasta i strzykawką. Nigdy się nie poddaje, nigdy nie chybia, nigdy nie przegrywa. Ot, cała Iwo-
na- tak o autorce piszą jej przyjaciele. 
W czasie spotkania autorka odpowiadała z cudownym poczuciem humoru  na pytania zebranych  gości 
dotyczących jej twórczości, planów na przyszłość a także  przyjmowała gratulacje i życzenia. 
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Członkowie naszego samorządu mają możliwość zapoznania się z twórczością Iwony Chudoby, gdyż jej 
utwory są  cyklicznie prezentowane w Biuletynie Informacyjnym OIPiP w Chełmie. 
W imieniu ORPiP w Chełmie oraz własnym gratuluję naszej koleżance pasji i sukcesów poetyckich, 
życzę wydania kolejnych tomików oraz radości i spełnienia... 
                                                                               
        Przewodnicząca ORPiP w Chełmie 
                                                                                     /-/ Wiesława Szaniawska 
 
  Podziękowania 
Składam serdeczne podziękowania Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Chełmie za współfi-
nansowanie wydanego przeze mnie tomiku fraszek „ O, ptaszek na suwaku” 
                                                                                             Autorka 
                                                                                   Chełm, dn. 15.05.2015 
 

 
 
 
 

OBCHODY  MIĘDZYNARODOWEGO  DNIA  PIELĘGNIARKI  I  DNIA  POŁOŻNEJ 
 
             Kontynuując coroczną tradycję organizowania Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, wspólnie 
z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowym 
Sądem Pielęgniarek i Położnych zorganizowała w dniu 22 maja 2015r .w Hotelu Duet w Chełmie  Kon-
ferencję na temat ,,PIELĘGNIARSTWO -DZIŚ I JUTRO. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego   
w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne.Sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych  
           W uroczystości  wzięli udział licznie zaproszeni goście w osobach: Grażyna Rogala- Pawelczyk- 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Lucyna Dargiewicz- Przewodnicząca Zarządu Krajowe-
go Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Danuta Kusiak – Przewodnicząca  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu , Maria Olszak- Winiarska -Przewodnicząca Za-
rządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych , Marzena  
Siek- Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielę-
gniarek i Położnych, Iwona Domańska, Irena Machowicz, Maria Banaszkiewicz – Przewodniczące Orga-
nizacji Związkowych OZZPiP w przy SPWSS w Chełmie, MSPZOZ w Chełmie i SPZOZ w Krasnymstawie, 
Andrzej Tytuła - Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Wiesław Godzisz 
- Przewodniczący Delegatury Lubelskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Chełmie, prof. Józef Zając – Sena-
tor RP,  Rektor PWSZ w Chełmie, Beata Fauda -Prorektor PWSZ w Chełmie, Wiesław Fidecki- Dyrektor 
Instytutu Nauk Medycznych PWSZ  w Chełmie. Obecna była p. Anna Pańczyk – Dyrektor Biura Posel-
skiego Poseł na Sejm RP Beaty Mazurek oraz przedstawiciele administracji państwowej i władz samo-
rządu terytorialnego: Ewa Jaszczuk- Radna Sejmiku Wojewódzkiego, przedstawicielka Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Andrzej Małysz – przedstawiciel Wojewody Lubelskie-
go Wojciecha Wilka, Janusz Szpak- Starosta Krasnostawski, Jolanta Gierasimiuk -Dyrektor Wydziału 
Spraw Społecznych , przedstawicielka Prezydent Miasta Chełm Agaty Fisz, Zygmunt Gardziński – Prze-
wodniczący Rady Miasta Chełm.  W uroczystościach wzięła także udział kadra zarządzająca reprezentu-
jąca podmioty lecznicze zatrudniające pielęgniarki i położne: Arnold Król – z-ca Dyrektora ds. Lecznic-
twa i Beata Żółkiewska- Naczelna Pielęgniarka z SPWSS w Chełmie,  Mariusz Żabiński -z-ca Dyrektora d/
s Organizacyjno-Administracyjnych i Bożena Głaz- Przełożona Pielęgniarek z MSPZOZ w Chełmie,  Zbi-
gniew Bijata-  z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej i Teresa Borys - Naczelna Pielęgniarka z  SPZOZ Kra-
snystaw, Ewa Siwek -Naczelna Pielęgniarka z NZOZ Centrum Kardiologii , Marek Pietraszek- z-ca Dyrek-
tora ds. Medycznych z SPZOZ SRM w Chełmie oraz Krystyna Szpak – Lipińska- Dyrektor Medycznego 
Studium Zawodowego w Chełmie i dr Ryszarda Ewa Bernacka- Adiunkt Instytutu Psychologii UMCS  
w Lublinie. 
 Obecni na Konferencji  byli również Dorota Mądral - redaktor “ Super Tygodnia Chełmskiego”  
i Bogumił Fura- redaktor “ Nowego Tygodnia ” oraz 120  pielęgniarek i położnych z OIPiP w Chełmie. 
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            Konferencję otworzyła Wiesława Szaniawska- Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Chełmie. W swoim wystąpieniu nawiązała do obchodzonych Świąt  i tematu przewodnie-
go Konferencji.  W imieniu ORPiP w Chełmie przekazała listy gratulacyjne i kwiaty paniom: 
Elżbiecie Szybistej – laureatce Konkursu “ Położna na Medal ''( pisaliśmy o tym wydarzeniu 
w Biuletynie 1 kwartał 2015) oraz 
 Małgorzacie Sitarz w związku z powołaniem na stanowisko konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych  ( czytaj  str. 32) 
             Po oficjalnym rozpoczęciu Konferencji głos zabrali zaproszeni goście , którzy w swoich wystąpie-
niach podkreślali znaczenie trudnej i odpowiedzialnej pracy pielęgniarek i położnych,  mówili o  ko-
nieczności zmian w polskiej ochronie zdrowia. Złożyli na ręce Przewodniczącej życzenia i kwiaty dla 
wszystkich położnych, pielęgniarek i pielęgniarzy, członków OIPiP w Chełmie. Przewodnicząca przeka-
zała także  życzenia otrzymane od Zbigniewa Matuszczaka- Posła na Sejm RP i Arkadiusza Bratkowskie-
go – Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego. 
           Po krótkiej przerwie uczestnicy Konferencji wysłuchali wykładów: 
- ,,Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego  w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne” 
autorstwa dr Grażyny Rogala- Pawelczyk- Prezes NRPiP, 
- ,,Sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w Polsce” wygłoszonego Lucynę Dargiewicz- Przewod-
niczącą Zarządu Krajowego OZZPiP, 
- ,,Ocena zasobów  kadrowych pielęgniarek i   położnych zarejestrowanych w OIPiP w Chełmie” przed-
stawionego przez Wiesławę Szaniawskę- Przewodnicząca ORPiP w Chełmie, 
- ,,Czynniki wpływające na satysfakcję zawodową pielegniarek i położnych- ujęcie psychologicz-
ne”autorstwa  dr Ryszardy Ewy Bernackiej- Adiunkt Instytutu Psychologii UMCS 
w Lublinie. 
                Po części naukowej odbyło się spotkanie integracyjnym przy muzyce. 
 
             W imieniu organizatorów  i własnym dziękuję wszystkim pielęgniarkom, położnym, i pielęgnia-
rzom - uczestnikom Konferencji i spotkania integracyjnego  za udział i wspólną zabawę. Do kolejnej za-
praszamy za rok. 
 
                                                                        Wiesława Szaniawska 
                                                                Przewodnicząca ORPiP w Chełmie 
 
 

       
 

Chełm, 22 maja 2015 r. 
 
 
          Pani Wiesława Szaniawska 
          Przewodnicząca 
          Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
          w Chełmie 
 
 Na wstępie chciałabym podziękować za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Niestety wcześniej 
przyjęte zobowiązania nie pozwoliły mi osobiście spotkać się z Państwem, jednak tą drogą pragnę zło-
żyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i 
Położnej. 
 Wiemy wszyscy, że pielęgniarstwo to nie jest tylko zawód, to powołanie oraz pasja służenia in-
nym, to oddanie drugiemu człowiekowi, w sytuacji wyjątkowo trudnej, gdy jest cierpiący, bezradny, 
pogrążony w bólu, czy smutku. Praca ta wymaga zatem szczególnych predyspozycji i cech charakteru, 
dużego wyczucia, empatii, odważnego i współczującego serca- sama wiedza i wysokie kwalifikacje nie 
są wystarczające, by dobrze pełnić tę prestiżową i ważną społecznie służbę w walce o zapewnienie po-
czucia godności pacjentów. 
 Pozdrawiam wszystkie Panie bardzo serdecznie i życzę, by dzisiejsze spotkanie było świętem ra-
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dosnym, ale też pełnym refleksji nad kondycją środowiska, zarówno jego osiągnięciami, jak i potrzeba-
mi. Życzę, aby codzienny i decydujący o ludzkim życiu wysiłek pielęgniarek i położnych został należycie 
doceniony, a praca na rzecz ludzi chorych budziła dumę i satysfakcję, by polski pracodawca mógł za-
gwarantować Paniom zadowalające i godziwe warunki pracy i płacy. 
 
 
           Z wyrazami uznania  
           Beata Mazurek 
           Poseł na Sejm RP 
 
           
  
           Chełm, dnia 22 maja 2015 roku 

 
Szanowna Pani  
Wiesława Szaniawska  
Przewodnicząca Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych  
W Chełmie 

 
  Szanowni Państwo 
 
 Serdecznie dziękuję, za zaproszenie na konferencję PIELĘGNIARSTWO - DZIŚ I JUTRO organizo-
wanej w ramach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 
 Dzisiejsze święto to doskonała okazja do podkreślenia ogromnie ważnej i często niedocenianej 
roli Pielęgniarek i Położnych w życiu społecznym. Dzięki swojemu zaangażowaniu i wiedzy jesteście 
Państwo niejednokrotnie na pierwszej linii walki o życie i zdrowie człowieka. Pomimo trudu tego zawo-
du zawsze witacie pacjenta uśmiechem, sympatią i życzliwością mającą bardzo ważne znaczenie przy 
leczeniu. To budzi duże uznanie i najgłębszy szacunek. 
 Jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej wspierałem i będę wspierał Państwa postulaty oraz wszelkie 
inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej i warunków pracy całej szeroko rozumianej 
służby zdrowia. 
 Składając wyrazy serdecznego podziękowania życzę wszystkim Pielęgniarkom i Położnym satys-
fakcji z ich działalności, należnego uznania i szacunku ze strony władz oraz wszelkiego powodzenia w 
życiu osobistym. 
 

Pozdrawiam wszystkich zebranych 
Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Matuszczak 

 
 
 
 
          Chełm, dnia 22 maja 2015 r. 
 

Szanowna Pani  
Wiesława Szaniawska  
Przewodnicząca  
Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Chełmie 

  
 Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystą konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej. 
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 Mam zaszczyt i honor wyrazić swój głęboki szacunek dla godnej podziwu i naśladowania pracy 
Szanownych Państwa, w dziedzinie urzeczywistnienia pięknej i szlachetnej idei niesienia pomocy dru-
giemu człowiekowi. Wyrażam przekonanie, że coraz więcej będzie w naszym kraju ludzi, którzy potrafią 
docenić Państwa pracę i zadbają o należny jej szacunek i gratyfikację finansową. 
 
 Wszystkim życzę dużo zdrowia, radości i życzliwości. Jeszcze raz dziękuję i gorąco wszystkich po-
zdrawiam. 
       
          Prof. dr hab. Józef Zając 
           Senator RP 
          Rektor PWSZ w Chełmie 
             

 
 
 

Lublin, 22 maja 2015 roku 
 
        Pani Wiesława Szaniawska  
        Przewodnicząca 
        Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
        w Chełmie 
 
 
Szanowna Pani, 
 
serdecznie dziękuję za zaproszenie na konferencję Pielęgniarstwo - dziś i jutro. Zabezpieczenie społe-
czeństwa polskiego w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne. Sytuacja zawodowa pielę-
gniarek i położnych w Polsce. 
 
Na ręce Pani Przewodniczącej składam wyrazy uznania oraz życzenia wszelkiej pomyślności dla organi-
zatorów i uczestników konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnych. Je-
stem przekonany, że zawód wybrany przez Państwa wymaga nie tylko poświęcenia, ale również deter-
minacji i dokładności w wykonywaniu codziennych obowiązków. Decydując się na pracę w placówkach 
systemu ochrony zdrowia, podjęli Państwo wyzwanie, którego miarą sukcesu jest zadowolenie i lepszy 
stan zdrowia pacjentów. 
 
Cieszy mnie, że podczas konferencji podejmowane są tematy trudne, których rozwiązanie nie jest oczy-
wiste, bądź rozciąga się w czasie. Myśl przewodnia konferencji „Pielęgniarstwo dziś i jutro" sugeruje, że 
będą Państwo szukać rozwiązań, które mają na celu polepszenie obecnej pracy, jednocześnie dając 
poczucie stabilność, tak bardzo wyczekiwanej w Państwa zawodzie. Jestem pełen podziwu dla dzisiej-
szego przedsięwzięcia, gdyż jest to wyraz nie zarówno o godność pielęgniarek i położnych, jak również 
o dobro chorych. 
 
Wyrażam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pomoże zrozumieć społeczeństwu, że medycyna tak jak bez 
lekarzy, nie może istnieć bez pielęgniarek i położnych. Chciałbym, aby po zakończeniu dyskusji umocni-
ło się w każdym uczestniku konferencji poczucie wyjątkowości, której świadectwem jest rzetelne wy-
pełnianie podjętej przed laty misji. 
 
 

      Z poważaniem, 
WOJEWODA LUBELSKI  
       Wojciech Wilk 
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            Lublin, 22 maja 2015 r. 
 
        Pani Wiesława Szaniawska 
        Przewodniczącą Okręgowej Rady  
        Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca, 
 z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej na ręce Pani Przewodniczącej składam 
wszystkim członkom Rady podziękowania i wyrazy uznania za zaangażowanie w obronę praw zawodo-
wych pielęgniarek i położnych, ciągłego dążenia do podnoszenia kwalifikacji, przestrzegania Kodeksu 
Etyki Zawodowej oraz troski o to, by Samorząd stał się pełnoprawnym partnerem władz politycznych i 
administracyjnych w dyskusjach dotyczących ochrony zdrowia. 
 tym wyjątkowym dniu składam podziękowania i wyrazy szacunku pielęgniarkom i położnym, 
które w codziennej pracy ciepłem, radością życia, optymizmem, dzielą się z ludźmi chorymi. Państwa 
serdeczna obecność przy pacjentach pozwala uwolnić ich od poczucia samotności, cierpienia fizyczne-
go i duchowego. Wraz z podziękowaniami proszę przyjąć najlepsze życzenia pomyślności oraz sukce-
sów w realizacji własnych planów i zamierzeń. 
 Niech dalsze działania na rzecz innych dostarczają Państwu jak najwięcej satysfakcji, a uśmiech 
tych, którym Państwo pomagają, niech motywuje do dalszej pracy. 
 
         Z wyrazami szacunku, 
        Marszalek Województwa Lubelskiego  
         Sławomir Sosnowski 

 
 
         Pani 
         Wiesława Szaniawska 
         Przewodnicząca 
         Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
         w Chełmie 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca, 
 
 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie serdecznie dziękuję za zaprosze-
nie na konferencję nt. „Pielęgniarstwo - dziś i jutro. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świad-
czenia realizowane przez pielęgniarki i położne" organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Dnia Położnej, jest mi niezmiernie miło, że osobiście mogę dzielić z Wami radość wspólnego 
świętowania Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej. 
 Z tej okazji chciałbym złożyć wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym serdeczne ży-
czenia przede wszystkim dobrego zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym. 
Codzienna bardzo odpowiedzialna i trudna praca, wymagająca pełnego profesjonalizmu, ustawicznego 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, empatii oraz zmagania się z tajemnicą życia, cierpienia i śmierci 
zasługuje na najwyższe uznanie. 
 Z okazji Naszych pięknych Świąt Majowych dziękuję każdej z Pań i Panów, Pielęgniarek Pielęgnia-
rzy i Położnych za serce, wysiłek, determinację oraz gotowość podejmowania wyzwań  służących roz-
wojowi naszych profesji. 
          
                                                                                                     Przewodniczący 
       Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
            w Lublinie 
         Andrzej Tytuła 
 
           Lublin, dnia 22 maja 2015 r. 
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                                                                                                                             Lublin, dnia 22 maja 2015 r. 
 
         Szanowna Pani  
         Wiesława Szaniawska  
         Przewodnicząca Rady  
         Pielęgniarek i Położnych  
         w Chełmie 
 
Szanowna Pani 
 
 Serdecznie dziękuję za zaproszenie na konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej. 
 Międzynarodowe Święto Pielęgniarek i Położnych jest nie tylko okazją do podziękowań, ale po-
winno być również przypomnieniem, że profesja pielęgniarki jest powołaniem wynikającym z potrzeby 
serca - troski o ludzi doświadczonych przez chorobę. Pielęgniarstwo to powołanie do służenia innym, 
to oddanie drugiemu człowiekowi, który jest cierpiący, bezradny, pogrążony w bólu, czy smutku. Za-
wód ten wymaga zatem szczególnych predyspozycji i cech charakteru, dużego wyczucia i empatii - sa-
ma wiedza i wysokie kwalifikacje nie są wystarczające, by dobrze pełnić tę prestiżową i ważną społecz-
nie służbę. 
 Życzę, by dzisiejsza konferencja była świętem radosnym, ale też pełnym refleksji nad kondycją 
środowiska, zarówno jego osiągnięciami, jak i potrzebami. 
 Jeszcze raz składam wszystkim tym, którzy w swej codziennej, ciężkiej służbie pochylają się nad 
chorymi, serdeczne podziękowania za poświęcenie, trud i pomoc niesioną pacjentom. Życzę Państwu 
wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i w trudnej pracy zawodowej. 
                                  
           Z poważaniem                                                                        
               Arkadiusz Bratkowski                                                 
                     Członek Zarządu 
            Województwa Lubelskiego  
 
 
 
                           Szanowna Pani 
         mgr Małgorzata Sitarz 
         Konsultant Wojewódzki 
         w dziedzinie pielęgniarstwa 
         przewlekle chorych i niepełnosprawnych 
 
 Szanowna Pani, 
 
 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie składam Pani serdeczne gratula-
cje w związku z powołaniem przez Wojewodę Lubelskiego na stanowisko 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 
 Życzę wytrwałości w realizacji ustawowych zadań Konsultanta Wojewódzkiego w reprezentowa-
nej dziedzinie, w tym skutecznego rozwiązywania często niełatwych problemów środowiska pielęgnia-
rek opieki długoterminowej, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 
 Życzę, by nowy rozdział w życiu zawodowym stal się źródłem satysfakcji. zadowolenia i uznania. 
 
                                               Z wyrazami szacunku, 
         PRZEWODNICZĄCA 
       Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  
              mgr Wiesława Szaniawska 
 
Chełm, dnia 22 maja 2015 r. 
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Curriculum Vitae 
 
 
mgr Małgorzata Sitarz 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pani Małgorzata Sitarz do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych została powołana z dniem 1 marca 2015r. przez Wojewodę 
Lubelskiego Wojciecha Wilka.  
 
      Małgorzata Sitarz urodziła się 13 sierpnia 1963 roku w Mirczu. Jest absolwentką Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie. Liceum Medyczne ukończyła w 1983r. w Lubartowie. Pierwszą pracę podjęła w 
ZOZ w Hrubieszowie jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna. Od roku 1990 roku i nadal pracuje na 
stanowisku  młodszego asystenta w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
w Chełmie- Oddział Urazowo-Ortopedyczny z Pododdziałem Chirurgii Kręgosłupa. 
Staż pracy w zawodzie 32 lata.  
 Posiada doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka opieki długoterminowej, świadcząc usługi 
pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w zakresie czynności pielęgnacyj-
nych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz edukacji zdrowotnej pacjenta  
i jego rodziny. 
Posiada dwie specjalizacje: w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych  i niepełnosprawnych 
(2012r.) oraz pielęgniarstwa chirurgicznego(2000r.). 
Ukończyła wiele kursów miedzy innymi: Kursy kwalifikacyjne w dziedzinach : Pielęgniarstwo Anestezjo-
logiczne i Intensywna Opieka i Pielęgniarstwo Ratunkowe. 
Kursy specjalistyczne- Kompleksowa pielęgniarska opieka nad   pacjentem  z najczęstszymi schorzenia-
mi wieku podeszłego, Terapia bólu przewlekłego u dorosłych, Leczenie Ran.  
Kurs: Proces kierowania zespołami pielęgniarskimi. 
 Brała udział w Konferencjach: 
2015r. – Warszawa: ,,Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście     
                                   zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się      
                                   społeczeństwa’’. 
2014r. Warszawa:   Konferencja:  Qvo vadis  opieko długoterminowa, jak było, jak jest 
                                 a jak będzie?’’.                
2014r. Tarnowskie Góry: VIII Ogólnopolska Konferencja-Leczenie, pielęgnacja  
                                            i  rehabilitacja osób po udarze mózgu. 
Pani Małgorzata Sitarz jest czynnym członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Chełmie.. W obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 
Posiada dodatkowe umiejętności: obsługa komputera (Windows. Internet, Pakiety szpitalne). 
Jest osobą  komunikatywną, kreatywną, samodzielną, posiada  umiejętność dostosowania się do panu-
jących  warunków pracy, pracowita,  sumienna, obowiązkowa, odpowiedzialna.  
Jej zainteresowania to: sport, turystyka , literatura, film. 
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,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
 lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,  
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  
      Jan Paweł II 
 
          Pani Elżbieta Szybista 
          Laureatka Konkursu 
          Położna na Medal 
 
 Szanowna Pani, 
 
 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie gratuluję osiągniętego sukcesu i 
życzę wielu dalszych dokonań zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
 I edycja kampanii społecznej „Położna na Medal” zorganizowanej pod patronatem Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Położnych, Fundacji Rodzić po Ludzku oraz portalu 
edukacjapacjenta.pl. zakończyła się Pani ogromnym sukcesem. Zdobycie I miejsca w województwie 
lubelskim, a VII w Kraju świadczy o profesjonalnym wykonywaniu zawodu położnej, uwieńczonym 
uznaniem ze strony pacjentek i ich rodzin. 
 Dzieląc radość z osiągniętego wyniku dziękuję za pełne zaangażowanie w kreowanie pozytywne-
go wizerunku zawodu położnej. 
 Życzę spełnienia w codziennej pracy zawodowej, radości i wieloaspektowej satysfakcji z realizacji 
ambicji zawodowych 
 
      Z wyrazami szacunku, 
 
 
         PRZEWODNICZĄCA 
       Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  
              mgr Wiesława Szaniawska 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
     
 

 
 

Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
 

przypomina o regularnym opłacaniu składki członkowskiej 
 

 Pragnę zaznaczyć, że podstawą do przyznawania refundacji z Komisji Kształcenia 
i Doskonalenia Zawodowego oraz zapomóg z Komisji Socjalnej jest terminowe opłaca-
nie składki na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie. 
 
 Jednocześnie informuję, że składka członkowska w 2015 roku wynosi - 41,39 zł 
dla osób: 
- prowadzących działalność gospodarczą, 
- wykonujących zawód na podstawie umowy: zlecenia, o dzieło, o wolontariacie, 
- wpisanych na listę okręgowej izby lecz nie wykonywujących zawodu, 
- przebywających za granicą. 
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,, Nie umiera ten,  
Kto pozostaje w naszej pamięci” 

 
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci  
TATY 

Koleżance Barbarze Iwańczuk  
składają: Koleżanki  

z NZOZ oraz GPL w Krasnymstawie 

,, Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim 
Najdroższym...” 
 

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci  

MĘŻA 
Koleżance Jadwidze Bożek  

składają: Koleżanki  
z Oddziału Pulmonologii SPWSzS w Chełmie 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

PRZYPOMINAMY O OBOWIAZKU AKTUALIZACJI DANYCH 

W CENTRALNYM REJESTRZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Reje-

strze Pielęgniarek i Położnych. 

 Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. t.j. z 2014 r., 

poz. 1435 ze zm.) każda pielęgniarka i położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej 

rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44 ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich po-

wstania, w szczególności: 

- zmiany nazwiska, 

- zmiany miejsca zamieszkania 

- zmiany miejsca pracy 

- zaprzestania wykonywania zawodu 

- ukończenia studiów, szkoleń specjalizacyjnych, kursów 

 Aktualizacji danych pozostających w Rejestrze Pielęgniarek, Położnych należy dokonać na druku Arkusz 

aktualizacyjny danych osobowych osobiście w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. 

Obłońska 20 lub za pośrednictwem poczty. 

 Arkusz Aktualizacyjny można otrzymać w Biurze OIPiP w Chełmie lub pobrać ze strony www.oipip-

chelm.pl. 

 Do Arkusza należy dołączyć dokumenty potwierdzające zmianę danych t.j. np. odpis skrócony aktu 

małżeństwa, dyplom: ukończenia studiów, szkolenia specjalizacyjnego, zaświadczenie o ukończonym kursie, 

świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu. 
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Zdjęcia z Konferencji ,, Pielęgniarstwo – dziś i jutro” 



 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

UL. OBŁOŃSKA 20, 22-100 CHEŁM 

TEL./FAX 82 565 43 73  

e-mail:oipipchelm@o2.pl  

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl  

Nr konta: Bank Zachodni WBK Oddział w Chełmie 51 1500 1373 1213 
7003 5127 0000 

BIURO CZYNNE: 

   poniedziałek   od 7.30 do 15.30  

   wtorek    od 7.30 do 15.30  

   środa                od 7.30 do 17.00  

   czwartek    od 7.30 do 15.30 

Godziny pracy Przewodniczącej ORPiP w Chełmie 

Wiesława Szaniawska 

 poniedziałek, wtorek, środa, piątek   14.15 - 18.15 

 czwartek                11.00 - 15.00 

 

Wiceprzewodnicząca Bernarda Mrozek           tel. 82 576-21-70 

Wiceprzewodnicząca Beata Bornus-Chmielewska                            tel. 82 562-31-98 

Sekretarz Beata Żółkiewska                     tel. 82 562-32-10 

Redakcja:  

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm  

tel/fax 82 565-43-73 e-mail: oipipchelm@o2.pl 

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl   

 

Zespół Redakcyjny: Wiesława Szaniawska, Beata Żółkiewska,  Anna Nowosad, Jadwiga Wójcik, Małgorzata 
Sitarz, Jacek Kozioł, Małgorzata Dworucha, Ewa Kostrzewa-Zabłocka,  
Skład komputerowy:  Agnieszka Kowalczuk & Małgorzata Wójcik (OIPiP w Chełmie) 

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE  

DYŻURY PEŁNIĄ: 

 

OKRĘGOWY SĄD  

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

W CHEŁMIE  

pierwsza środa miesiąca w godzinach 15.00 - 17.00 

trzecia środa miesiąca dyżur telefoniczny w godzinach 08.00 - 10.00 

tel. 82 565 43 73 lub tel. 663 996 833  

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE 

pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 15:00 - 17:00  


