


8 MAJA DZIEÑ PO£O¯NEJ

12 MAJA MIÊDZYNARODOWY DZIEÑ PIELÊGNIARKI

Szanowne Kole¿anki i Koledzy!

Z okazji Dnia Po³o¿nej oraz Miêdzynarodowego Dnia Pielêgniarki pragnê z³o¿yæ najserdecz-
niejsze ¿yczenia zdrowia, radoœci, uœmiechu ka¿dego dnia. Niech siê spe³ni¹ s³owa:

"¯yj tak aby ka¿dy kolejny dzieñ
by³ niesamowity i wyj¹tkowy.
Wype³niaj ka¿d¹ chwilê tak
aby potem wspominaæ j¹ z radoœci¹.
Czerp energiê ze s³oñca,
kapi¹cego deszczu i uœmiechu innych.
Szukaj w sobie si³y,
entuzjazmu i namiêtnoœci.
¯yj najpiêkniej jak umiesz.
Po swojemu. Spe³niaj siê…"

¯yczê aby wykonuj¹c ten wyj¹tkowy, szlachetny zawód spe³nia³y siê Wasze plany ¿yciowe,
aby praca  zawodowa polskiej pielêgniarki i po³o¿nej" ³¹czy³a siê zarówno z niezale¿noœci¹
finansow¹ jak i uznaniem spo³ecznym.

Wies³awa Szaniawska
Przewodnicz¹c¹ ORPiP w Che³mie



        BIULETYN          3

WYBORY DO SAMORZ¥DU
PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH 2015

Szanowne Kole¿anki i Koledzy!

W listopadzie 2015 roku po raz siódmy uczestniczyæ bêdziemy w Okrêgowym ZjeŸdzie Sprawozdaw-

czo - Wyborczym, w którym spoœród delegatów na VII kadencjê samorz¹du pielêgniarek i po³o¿nych doko-

namy wyboru nowych w³adz.

Miesi¹c czerwiec 2015 roku bêdzie okresem wyborczym, podczas którego na zebraniach w rejonach

wyborczych wybieraæ bêdziemy delegatów na kolejn¹ kadencjê. Mandat zaufania, którym obdarzony zosta-

nie delegat zobowi¹zuje do pe³nego zaanga¿owania siê w pracê na rzecz œrodowiska, do poœwiêcenia swego

czasu, dzielenia siê wiedz¹ i doœwiadczeniem w ramach trudnej pracy samorz¹dowej.

Delegaci reprezentuj¹ swoje placówki na corocznych okrêgowych zjazdach pielêgniarek i po³o¿nych,

ale przede wszystkim w czasie obrad  Okrêgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego maj¹ prawo

wybieraæ i byæ wybieranymi do organów Izby tj. Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych, Okrêgowego

Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej, Okrêgowego S¹du Pielêgniarek i Po³o¿nych, Okrêgowej Komisji

Rewizyjnej oraz do pe³nienia funkcji Przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych, Okrêgo-

wego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej, Przewodnicz¹cego Okrêgowego S¹du Pielêgniarek i Po³o¿-

nych, Przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Rewizyjnej .

Zapraszamy do udzia³u w zebraniach wyborczych zgodnie z przedstawionym kalendarzem wybor-

czym, a tym samym do zaanga¿owania siê w pracê na rzecz naszego œrodowiska. Udzia³ w wyborach jest

naszym demokratycznym przywilejem i zarazem obowi¹zkiem.

Jeœli chcesz decydowaæ - weŸ udzia³ w zebraniu wyborczym!
Dokonaj trafnego wyboru delegatów na VII kadencjê.

Z powa¿aniem,

Wies³awa Szaniawska

Przewodnicz¹ca Okrêgowej Komisji Wyborczej

WYBORY SAMORZ¥DOWE NA VII KADENCJÊ -  INFORMATOR

Dobiega koñca VI kadencja (2011 - 2015) organów Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych

w Che³mie. Okrêgowa Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych zwo³a³a XXX Okrêgowy Zjazd Sprawozdawczo -

Wyborczy na dzieñ 20 listopada 2015r.

Okrêgowy zjazd jest najwy¿szym organem okrêgowej izby. Uczestnicz¹ w nim delegaci wybrani w rejonach

wyborczych obejmuj¹cych swoim zasiêgiem czêœæ obszaru okrêgowej izby. W miesi¹cu czerwcu odbêd¹

siê wybory naszych delegatów na VII kadencjê.

Wykaz rejonów wyborczych, terminy zebrañ wyborczych, iloœæ mandatów do obsadzenia, miejsce gdzie

mo¿na sprawdziæ rejestr wyborców oraz nazwisko cz³onka ORPiP odpowiedzialnego za przeprowadzenie

wyborów przedstawia Kalendarz Wyborczy na 2015r.

Rejestry wyborców  Rejonów Wyborczych s¹ udostêpnione do wgl¹du w biurze Okrêgowej Izby Pielêgniarek

i Po³o¿nych w Che³mie od dnia 04.05.2015r. Pielêgniarki i po³o¿ne powinny sprawdziæ, czy s¹ umieszczone

w rejestrze wyborców.

Ka¿dy cz³onek samorz¹du nie póŸniej ni¿ 14 dni przed terminem wyborów mo¿e z³o¿yæ wniosek do

okrêgowej komisji wyborczej o umieszczenie we w³aœciwym rejonie wyborczym.

Wybory delegatów na VII kadencjê odbywaj¹ siê tylko w jednym terminie. Brak lub niemo¿noœæ dokonania

wyboru przewodnicz¹cego zebrania, sekretarza oraz co najmniej 2-ch cz³onków komisji skrutacyjno- wybor-

czej uniemo¿liwia przeprowadzenie wyborów.
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Czynne prawo wyborcze na zebraniu rejonu wyborczego przys³uguje pielêgniarkom i po³o¿nym umiesz-

czonym w rejestrze wyborczym w³aœciwego rejonu wyborczego wobec których nie zachodz¹ okolicznoœci

wy³¹czaj¹ce czynne prawo wyborcze.

Bierne prawo wyborcze na zebraniu rejonu wyborczego przys³uguje pielêgniarkom i po³o¿nym umieszczo-

nym w rejestrze wyborczym w³aœciwego rejonu wyborczego

z wy³¹czeniem ukaranych kar¹ nagany, pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, pozba-

wienia praw publicznych. Bierne prawo wyborcze nie przys³uguje cz³onkowi samorz¹du, który za okres co

najmniej jednego roku w okresie piêciu ostatnich lat przed dniem wyborów nie dokona³ obowi¹zku op³acenia

sk³adki cz³onkowskiej, do dnia op³acenia tej sk³adki.

Porz¹dek zebrania wyborczego:
1. Otwarcie zebrania przez przedstawiciela Okrêgowej Komisji Wyborczej
2. Wybór Przewodnicz¹cego i Sekretarza zebrania.
3. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.
4. Zg³oszenie kandydatów na delegata/ów.
5. G³osowanie.
6. Liczenie g³osów i og³oszenie wyników g³osowania - protokó³ komisji mandatowo-skrutacyjnej.
7. Uwagi
8. Zakoñczenie obrad

Na stronie internetowej OIPiP w Che³mie www.oipip-chelm w zak³adce WYBORY SAMORZ¥DOWE 2015

ROK znajduj¹ siê akty prawne dotycz¹ce wyborów do organów izb.

W imieniu Okrêgowej Komisji Wyborczej

Wies³awa Szaniawska

Za³¹cznik nr 1

do Uchwa³y nr 68/VI/14 ORPiP w Che³mie

z dnia 16 grudnia 2014 r.

REGULAMIN OKRÊGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

§ 1. 1. Pierwsze posiedzenie Okrêgowej Komisji Wyborczej zwo³uje Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady Pielê-

gniarek i Po³o¿nych.

2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1 w g³osowaniu jawnym dokonuje siê wyboru: Przewodnicz¹cego

Okrêgowej Komisji Wyborczej, 2 wiceprzewodnicz¹cych i 1 sekretarza.

3. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia mo¿e byæ przekazywane - telefonicznie, faksem lub drog¹

elektroniczn¹.

§ 2. 1 Pracami Okrêgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodnicz¹cy.

2. Obs³ugê biurow¹ Okrêgowej Komisji Wyborczej zapewnia referent ds. ewidencji.

§ 3. 1. Decyzje Okrêgowej Komisji Wyborczej podejmowane s¹ na posiedzeniach, zwyk³¹ wiêkszoœci¹

g³osów w obecnoœci, co najmniej po³owy cz³onków Komisji.

2. Z przebiegu posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który zawiera stwierdzenie przebiegu obrad, stosunek

g³osów przy podejmowanych decyzjach. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoœci.

§ 4. 1. Okrêgowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestru prowadzonego przez Okrêgow¹ Radê Pielêgnia-

rek i Po³o¿nych w Che³mie przygotowuje rejestr osób posiadaj¹cych bierne prawo wyborcze wyborców

Rejonów Wyborczych z podaniem imienia, nazwiska i numeru prawa wykonywania zawodu a tak¿e informa-

cji odnoœnie tego czy w stosunku do danej osoby zachodz¹ okolicznoœci wy³¹czaj¹ce czynne prawo wybor-

cze /na podstawie § 5 za³¹cznika do Uchwa³y Nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych z dnia

06 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwo³ywania ich cz³onków/.

2. Rejestr wyborców Rejonów Wyborczych z wy³¹czeniem podawania informacji odnoœnie wy³¹czenia czyn-

nego prawa wyborczego bêdzie dostêpny do wgl¹du w biurze Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych

w Che³mie, miesi¹c przed terminem zebrania wyborczego.



        BIULETYN 5

§ 5. 1 Zebranie wyborcze pielêgniarek, po³o¿nych Rejonów Wyborczych zwo³uje i nadzoruje Okrêgowa

Komisja Wyborcza.

2. Pielêgniarki, po³o¿ne nale¿¹ce do danego Rejonu Wyborczego powinny byæ powiadomione o terminie

i miejscu zebrania wyborczego, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 6. Zawiadomienia o zebraniu wyborczym dokonuje siê poprzez:

a) wywieszenie na tablicy og³oszeñ w rejonie wyborczym,

b) opublikowanie terminów wyborów na stronie internetowej OIPiP w Che³mie

§ 7. W zawiadomieniu o zebraniu wyborczym powinno byæ wskazane: dzieñ i godzina rozpoczêcia oraz

miejsce obrad a tak¿e planowany porz¹dek dzienny.

§ 8. 1. Zebranie wyborcze organizuje siê w rejonie wyborczym w jednym dniu w trakcie, którego wybiera siê

komisjê mandatowo-skrutacyjn¹, zg³asza siê kandydatów i w g³osowaniu tajnym wy³ania siê delegatów.

2. Wzór powiadomienia stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9. 1. Zebranie wyborcze Rejonu Wyborczego otwiera przedstawiciel Okrêgowej Komisji Wyborczej. Zebra-

nie wyborcze w g³osowaniu jawnym wybiera przewodnicz¹cego  zebrania, sekretarza oraz co najmniej

2 cz³onków komisji mandatowo-skrutacyjnej spoœród pozosta³ych uczestników zebrania wyborczego. Brak

lub niemo¿liwoœæ dokonania wyboru osób na wskazane wy¿ej funkcje na zebraniu wyborczym oraz minimal-

nej liczby cz³onków komisji mandatowo-skrutacyjnej uniemo¿liwia przeprowadzenie wyborów.

2. Cz³onkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mog¹ kandydowaæ w wyborach przeprowadzanych przez

zebranie wyborcze Rejonu Wyborczego.

3. Przedstawiciel okrêgowej komisji wyborczej po wyborze przewodnicz¹cego zebrania pe³ni funkcjê doradcy.

4. Przed wydaniem kart do g³osowania, wyborcy potwierdzaj¹ swój udzia³ w g³osowaniu podpisem w rejestrze

wyborców rejonu wyborczego.

5. Z zebrania wyborczego sporz¹dza siê protokó³, który po zakoñczeniu g³osowania i ustaleniu wyniku wybo-

rów przekazuje siê do okrêgowej komisji wyborczej wraz z protoko³em komisji mandatowo - skrutacyjnej.

§ 10. 1. Kandydatów zg³asza siê podczas zebrania wyborczego ustnie lub pisemnie.

2. Zg³oszenie powinno zawieraæ:

1) imiê i nazwisko zg³aszaj¹cego;

2) imiê, nazwisko oraz zawód kandydata;

3) miejsce pracy kandydata.

3. Kandydaturê mo¿e zg³osiæ wy³¹cznie bior¹cy udzia³ w zebraniu wyborczym uprawniony uczestnik, w tym

samodzielnie kandydat.

4. Zg³oszony kandydat obowi¹zany jest oœwiadczyæ, czy wyra¿a zgodê na kandydowanie. Oœwiadczenie

to mo¿e byæ z³o¿one pisemnie.

5. Kandydaci powinni przedstawiæ informacjê o przebiegu pracy zawodowej i spo³ecznej, a uczestnicy

zebrania wyborczego mog¹ zadawaæ pytania zg³oszonym kandydatom.

§ 11. 1. G³osowanie przeprowadza i nadzoruje komisja mandatowo-skrutacyjna.

2. Wybory s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê g³osuj¹cych.

3. Do zadañ komisji mandatowo-skrutacyjnej nale¿y:

1) przyjmowanie zg³oszeñ kandydatów na delegatów na okrêgowy zjazd;

2) sporz¹dzanie listy kandydatów;

3) przygotowanie kart do g³osowania ze wskazaniem kandydatów w kolejnoœci alfabetycznej;

4) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regulaminu wyborów;

5) ustalenie wyników g³osowania po przeliczeniu oddanych g³osów i sporz¹dzenie lisy wybranych delegatów

na okrêgowy zjazd;

6) og³oszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym.

4. Komisja sporz¹dza protokó³, który powinien zawieraæ:

1) alfabetyczn¹ listê zg³oszonych kandydatów;

2) liczbê uprawnionych do g³osowania;

3) liczbê oddanych g³osów;

4) liczbê oddanych g³osów wa¿nych;

5) liczbê oddanych g³osów niewa¿nych;

6) liczbê oddanych g³osów na poszczególnych kandydatów;
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7) listê z nazwiskiem i imieniem wybranego delegata;

8) podpisy cz³onków komisji.

§ 12. 1. Okrêgowa komisja wyborcza na podstawie otrzymanego protoko³u z zebrania wyborczego stwierdza

wa¿noœæ wyborów i przekazuje nazwiska i imiona delegatów na okrêgowy zjazd, któr¹ przekazuje okrêgowej

radzie.

2. Okrêgowa komisja wyborcza rozpatruje skargi na nieprawid³owoœci w przebiegu wyborów, które mo¿na

wnosiæ w terminie 2 tygodni od ich zaistnienia.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad wyborów okrêgowa komisja wyborcza uniewa¿nia wybory

w rejonie wyborczym i zwo³uje ponownie zebranie wyborcze.

4. W przypadku odrzucenia skargi przez okrêgow¹ komisjê wyborcz¹, wnosz¹cemu przys³uguje odwo³anie

do okrêgowej rady w terminie 2 tygodni od dnia dorêczenia uchwa³y odrzucaj¹cej skargê. Uchwa³a okrêgo-

wej rady w przedmiocie rozpoznania odwo³ania jest ostateczna.

§ 13. 1.Karta do g³osowania obejmuje nastêpuj¹ce dane:

a)pieczêæ OIPiP

b)oznaczenie rejonu wyborczego (nazwa jednostki, numer)

c)alfabetyczn¹ listê kandydatów

d)wskazanie jaka jest dopuszczalna liczba wskazañ

e)pouczenie o sposobie g³osowania

2. Wzór karty do g³osownia stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 14.1.Komisja Mandatowo - Skrutacyjna przygotowuje odpowiedni¹ iloœæ kart do g³osowania, równ¹ liczbie

osób zarejestrowanych w rejestrze wyborców rejonu wyborczego.

2. Ka¿da osoba znajduj¹ca siê w rejestrze wyborców rejonu wyborczego po okazaniu np. dowodu to¿samo-

œci, prawa wykonywania zawodu, innego dokumentu ze zdjêciem i po podpisaniu listy obecnoœci otrzymuje

kartê do g³osowania. W przypadku b³êdnego wype³nienia nie wydaje siê drugiej karty do g³osowania.

3. W przypadku ma³ych zebrañ wyborczych Komisja Mandatowo - Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do

g³osowani wyczytuje kolejno osoby z listy obecnoœci, którym wrêcza kartê do g³osowania.

§ 15.1. G³osowaæ mo¿na tylko osobiœcie.

2. G³osuje siê poprzez skreœlenie nazwisk osób, które nie uzyska³y akceptacji.

3. Mo¿na skreœliæ wszystkie nazwiska - je¿eli ¿adna ze zg³oszonych osób nie zosta³a zaakceptowana przez

wyborcê i taki g³os jest wa¿ny, ale bez wskazania.

4. G³os jest niewa¿ny, jeœli:

-nie ma skreœleñ,

-karta do g³osowania zosta³a przekreœlona.

§ 16. Okrêgowa Komisja Wyborcza zapewnia warunki umo¿liwiaj¹ce zachowanie tajnoœci g³osowania zabez-

pieczaj¹c urnê i zapewniaj¹c odpowiednie warunki podczas wype³niania kart do g³osowania.

§ 17. 1. Okreœla siê nastêpuj¹ce zasady pracy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przy obliczaniu wyników

g³osowania:

1)Prac¹ Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej kieruje jej Przewodnicz¹cy wy³oniony spoœród wybranych cz³on-

ków Komisji, przestrzegaj¹c zasad okreœlonych w Uchwale nr 9 VI KZPiP z dnia 06 grudnia 2011 r. oraz

przepisach niniejszego Regulaminu.

2)Karty niewydane do g³osowania w zwi¹zku z nieobecnoœci¹ osób, przelicza siê i sprawdza, czy ich iloœæ

odpowiada liczbie osób, które nie wziê³y udzia³u w g³osowaniu. W przypadku braku kart do g³osowania nale¿y

powtórzyæ ca³y cykl g³osowania.

3)Przed przyst¹pieniem do liczenia g³osów oddanych na poszczególnych kandydatów nale¿y w pierwszej

kolejnoœci:

- policzyæ iloœæ oddanych g³osów,

- policzyæ i zabezpieczyæ g³osy niewa¿ne, o których mowa w § 15 ust. 4.

4)Prace zwi¹zane z realizacj¹ pkt. 2 i 3 wykonywane s¹ przez Komisjê Mandatowo-Skrutacyjn¹ w pe³nym

sk³adzie.

5)Liczenie iloœci g³osów na poszczególnych kandydatów mo¿e odbywaæ siê poprzez rozdzielenie zadañ,

ale wyniki powinny byæ wyrywkowo weryfikowane przez Przewodnicz¹cego.
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6)Karty do g³osowania wraz z do³¹czon¹ dokumentacj¹ z liczenia g³osów, któr¹ podpisuj¹ osoby bior¹ce

udzia³ w liczeniu, zabezpiecza siê np. w zaklejonej kopercie. Na miejscu zaklejonym podpis sk³ada przewod-

nicz¹cy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 18.1. Z prac Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej sporz¹dza siê protokó³ wed³ug wzoru okreœlonego w za³¹cz-

niku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej niezw³ocznie po zakoñczeniu pracy Komisji odczytuje

protokó³.

3. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do

protoko³u z zebrania wyborczego. Wzór protoko³u z zebrania wyborczego stanowi za³¹cznik nr 4 regulaminu

Okrêgowej Komisji Wyborczej.

§ 19.1. Dokumentacjê zebrania wyborczego stanowi¹:

1)powiadomienie o zebraniu wyborczym,

2)protokó³ z przebiegu zebrania wyborczego,

3)listy obecnoœci,

4)listy zg³oszonych kandydatów na delegatów,

5)protokó³ Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,

6)zabezpieczone g³osy.

2. Dokumentacja z zebrania wyborczego, o której mowa w ust.1 dostarczana jest bez zbêdnej zw³oki Okrêgo-

wej Komisji Wyborczej, która sprawdza poprawnoœæ przeprowadzenia wyborów.

3. W przypadku stwierdzenia uchybieñ Okrêgowa Komisja Wyborcza uniewa¿nia wybory w rejonie wybor-

czym i zwo³uje ponownie zebranie wyborcze.

4. Dokumentacja z zebrania wyborczego, o której mowa w ust.1 udostêpniana jest do wgl¹du cz³onkom

zebrania wyborczego z danego rejonu wyborczego w biurze OIPiP w terminie 2 tygodni od daty ich otrzymania.

5. Cz³onkowie zebrania wyborczego maj¹ prawo wniesienia skargi na przebieg wyborów do Okrêgowej

Komisji Wyborczej w terminie 2 tygodni od daty ich zaistnienia.

6. Skargi, o których mowa w ust 5 rozpatrywane s¹ na posiedzeniu Okrêgowej Komisji Wyborczej.

7. W przypadku uznania skargi za zasadn¹ i stwierdzenia uchybieñ Okrêgowa Komisja Wyborcza uniewa¿nia

wybory w rejonie wyborczym i zwo³uje ponownie zebranie wyborcze.

8. W przypadku odrzucenia skargi przez okrêgow¹ komisjê wyborcz¹, wnosz¹cemu przys³uguje odwo³anie

do okrêgowej rady w terminie 2 tygodni od dnia dorêczenia uchwa³y odrzucaj¹cej skargê. Uchwa³a okrêgo-

wej rady w przedmiocie rozpoznania odwo³ania jest ostateczna.

§ 20.1. Dokumentacjê z wyborów, o której mowa w § 19 nale¿y zabezpieczyæ przed jej utrat¹ wskutek

wyst¹pienia zdarzeñ losowych.

2. Dokumentacja przechowywana jest w biurze OIPiP przez okres jednej kadencji - do czasu zakoñczenia

nastêpnych wyborów, a po tym okresie podlega brakowaniu i zniszczeniu.

PRZYPOMINAMY O OBOWI¥ZKU AKTUALIZACJI DANYCH
W CENTRALNYM REJESTRZE PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH

Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie przypomina o obowi¹zku aktualizacji

danych w Rejestrze Pielêgniarek i Po³o¿nych.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. t.j. z 2014 r.,

poz. 1435 ze zm.) ka¿da pielêgniarka i po³o¿na zobowi¹zana jest do niezw³ocznego zawiadomienia

okrêgowej rady pielêgniarek i po³o¿nych o zmianie danych okreœlonych w art. 44 ust. 1 w terminie

14 dni od daty ich powstania, w szczególnoœci:  zmiany nazwiska,   zmiany miejsca zamieszkania,  zmiany miejsca

pracy,  zaprzestania wykonywania zawodu,   ukoñczenia studiów, szkoleñ specjalizacyjnych, kursów.

Aktualizacji danych pozostaj¹cych w Rejestrze Pielêgniarek, Po³o¿nych nale¿y dokonaæ na

druku Arkusz aktualizacyjny danych osobowych osobiœcie w biurze Okrêgowej Izby Pielêgniarek

i Po³o¿nych w Che³mie, ul. Ob³oñska 20 lub za poœrednictwem poczty.

Arkusz Aktualizacyjny mo¿na otrzymaæ w Biurze OIPiP w Che³mie lub pobraæ ze strony

www.oipip-chelm.pl.

Do Arkusza nale¿y do³¹czyæ dokumenty potwierdzaj¹ce zmianê danych t.j. np. odpis skrócony aktu

ma³¿eñstwa, dyplom: ukoñczenia studiów, szkolenia specjalizacyjnego, zaœwiadczenie o ukoñczonym kursie,

œwiadectwo pracy, zaœwiadczenie o zatrudnieniu.
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Zał�cznik nr 3 

do Uchwały nr 83/VI/15 
ORPiP w Chełmie 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

KALENDARZ WYBORCZY OKR�GOWEJ IZBY PIEL�GNIAREK I POŁO�NYCH W CHEŁMIE W 2015 R. 
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I. 

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Chełmie -poło�ne  

- O/Poło�niczo-Ginekologiczny i Patologii Ci��y 
- Blok Porodowy 
- O/Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii 

Patologii Noworodka - poło�ne  
- Poradnia Ginekologiczno-Poło�nicza 
- pozostałe poło�ne z SPWSzS 

- OZZPiP  
- Poło�ne – Miasto i Powiat Chełm 
- pozostałe poło�ne pracuj�ce w NZOZ-ach i inne 
 

�wietlica – III p. 
SPWSzS 
w Chełmie  
ul. Ceramiczna 1 

08.06.2015r. 
 
 g. 14

30 

06.06. 
2011r. 
 
 g. 14

00  115 6A 

Biuro OIPiP  
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 Wiesława 
Szaniawska 
 

II. 

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Chełmie: 

- Przychodnia Specjalistyczna 
- Neonatologia z Pododdziałem Intensywnej Terapii 

i Patologii Noworodka – piel�gniarki 
- O/Kardiologiczny 
- O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
- RTG 
- Piel�gniarki Epidemiologiczne 

- niepracuj�ce piel�gniarki 
 

�wietlica – III p. 
SPWSzS 
w Chełmie  
ul. Ceramiczna 1 

09.06.2015r. 
 
 g. 14

30 

07.06. 
2011r. 
 
 g. 15

00 
131  7P 

Biuro OIPiP  
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 
Jolanta 
Dziewulska 
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III. 

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Chełmie: 

- Szpitalny Odział Ratunkowy 
- O/Opieki Paliatywnej 
- O/Wewn�trzny I z Pododdziałem Endokrynologicznym 

i Hematologicznym  
- O/Wewn�trzny III 
- O/Pulmonologiczny  
- Pracowania Endoskopowa 
- Administracja 

- RCKiK o/ Chełm  
- niepracuj�ce piel�gniarki 
 

�wietlica – III p. 
SPWSzS 
w Chełmie  
ul. Ceramiczna 1 

09.06.2015r. 
 
 g. 13

30 

160  8P 

Biuro OIPiP  
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 
Beata 
Bornus-
Chmielewska 
 

IV. 

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Chełmie: 

- O/Terapii Uzale�nienia od Alkoholu 
- O/Dermatologiczny 
- O/Obserwacyjno - Zaka�ny 
- Zakład Opieku�czo-Leczniczy 
- Zakład Piel�gnacyjno-Opieku�czy  
- O/Psychiatryczny 
- Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.  

O�rodek Dializ nr 51 w Chełmie 
- niepracuj�ce piel�gniarki 
 

�wietlica – III p. 
SPWSzS 
w Chełmie  
ul. Ceramiczna 1 

10.06.2015r. 
 
 g. 14

30 

160  8P 

Biuro OIPiP  
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 
Krystyna 
Szpak-
Lipi�ska 
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V. 

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Chełmie 

- O/Urazowo-Ortopedyczny z Chirurgi� Kr�gosłupa 
- O/Chirurgiczny 
- O/Urologiczny 
- Centralna Sterylizatornia 
- O/Dzieci�cy 
- Blok Operacyjny  
- O/Laryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym 
- O/Neurologiczny 

- niepracuj�ce piel�gniarki 
 

�wietlica – III p. 
SPWSzS 
w Chełmie  
ul. Ceramiczna 1 

12.06.2015r. 
 
 g. 14

30 

174  9P 

Biuro OIPiP  
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 
Beata 
�ółkiewska 
 

VI. 

- Miejski Samodzielny Publiczny -Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Chełmie  
- WOMP CP-L 
- niepracuj�ce piel�gniarki 

�wietlica 
MSPZOZ  
w Chełmie 
ul. Woły�ska 11 

11.06.2015r. 
 
 g. 13

00 

71  4P 

Biuro OIPiP  
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 

Wiesława 
Szaniawska 
 

VII. Placówki według Zał�cznika Nr 1 

�wietlica OIPiP  
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 

09.06.2015r. 
 
 g. 14

30 

120  6P 

Biuro OIPiP  
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 

Wiesława 
Szaniawska 
 

VIII. 
- DPS z powiatu chełmskiego 
- Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ 
- niepracuj�ce piel�gniarki 

�wietlica OIPiP  
w Chełmie, 
ul. Obło�ska 20 

12.06.2015r. 
 
 g. 14

30 

112  6P 

Biuro OIPiP  
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 

Jacek Kozioł 
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IX. Placówki według Zał�cznika nr 2 

�wietlica OIPiP  
w Chełmie,  
ul. Obło�ska 20 

16.06.2015r. 
 
 g. 13

30 

99  5P 

Biuro OIPiP 
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 

Izabella 
Chałaj 
 

X. 

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie - Poło�ne,  

- Poło�niczo-Ginekologiczny,  
- O/Noworodków,  
- Poradnie,  
- pozostałe oddziały 

- IPP 
- Poło�ne powiat Krasnystaw 
- pozostałe poło�ne pracuj�ce w NZOZ-ach i inne 
 

�wietlica SPZOZ 
w Krasnymstawie 
ul. Sobieskiego 4 

11.06.2015r. 
 
 g. 12

00 

 66 3A 

Biuro OIPiP 
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 

Barbara 
Kowalik 
 

XI. 

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie: 

- O/Okulistyczny 
- O/Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej 
- O/Urologii 
- Blok Operacyjny 
- Sterylizacja 
- O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
- Administracja 

- niepracuj�ce piel�gniarki 
 

�wietlica SPZOZ 
w Krasnymstawie 
ul. Sobieskiego 4 

11.06.2015r. 
 
 g. 12

30 

84  4P 

Biuro OIPiP 
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 
Bernarda 
Mrozek 
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XII. 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie: 

- O/Dzieci�cy  
- O/Chorób Wewn�trznych i Intensywnej Opieki 

Kardiologicznej 
- Szpitalny Oddział Ratunkowy 
- Pracownia Endoskopowa 

 

�wietlica SPZOZ 
w Krasnymstawie 
ul. Sobieskiego 4 

11.06.2015r. 
 
 g. 13

00 

61  3P 

Biuro OIPiP 
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 

Bernarda 
Mrozek 
 

XIII. 

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie: 

- Poradnie 
- O/Reumatologiczny 
- O/Neurologiczny 
- O/Udarowy 
- O/Noworodków - piel�gniarki  
- O/Pulmonologii 
- Inne 

- niepracuj�ce piel�gniarki 
 

�wietlica SPZOZ 
w Krasnymstawie 
ul. Sobieskiego 4 

11.06.2015r. 
 
 g. 13

30 

79  4P 

Biuro OIPiP  
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 
Ela Kondrat 
 

XIV. Placówki według Zał�cznika nr 3 - Miasto i Powiat Krasnystaw  

�wietlica SPZOZ 
w Krasnymstawie 
ul. Sobieskiego 4 
 

11.06.2015r. 
 
 g. 14

00 

174  9P 

Biuro OIPiP  
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 

Ela Kondrat 
 

XV. 
- DPS powiat i miasto Krasnystaw 
- niepracuj�ce piel�gniarki 

Dom Pomocy 
Społecznej   
w Krasnymstawie 
ul. Kwiatowa 1 

11.06.2015r. 
 
 g. 14

00 

82  4P 

Biuro OIPiP  
w Chełmie 
ul. Obło�ska 20 
tel. (82) 565 43 73 
w godz. 8

00
-15

00
 

 

Gra�yna 
Podgórniak 
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Za³¹cznik Nr 1 - Placówki wchodz¹cej w sk³ad Rejonu Wyborczego Nr VII

1.ALAB Laporatoria Sp. z o.o. Punkt Pobrañ Che³m
2.BetaMed S.A.Katowice,
3.Che³mskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Che³mie
4.Che³mskie Towarzystwo Edukacyjne w Che³mie
5.Indywidualne, Indywidualne Specjalistyczne Praktyki Pielêgniarek - m. Che³m
6.Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Lek. stom. Marzena Sawa-Szadurska w Che³mie
7.Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie w Che³mie
8.Nadbu¿añski Oddzia³ Stra¿y Granicznej w Che³mie
9.Niepubliczny Oœrodek Diagnostyczno-Leczniczy LASER-MED. w Che³mie
10.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ESKULAP
11.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej MEDYK w Che³mie
12.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Centrum Kardiologii Che³m
13.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Lekarz Sp. z o.o. w Che³mie
14.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej OMNI-MED w Che³mie
15.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej PIELG-MED Agencja Opieki Pomoc w Che³mie
16.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego A. Patraj-Czuwara w Che³mie
17.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych ZDROWIE w Che³mie
18.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej PROF-MED Sp. z o.o. w Che³mie
19.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Prywatna Przychodnia Zdrowia DENTAMED s.c. w Che³mie
20.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej SALUS Przychodnia Stomatologiczna w Che³mie
21.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej SURMED Przychodnia Lekarzy Rodzinnych w Che³mie
22.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Alergologiczna ALERGO-VITA w Che³mie
23.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej TOP-MED Joanna Szafranek w Che³mie
24.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Medicus w Che³mie
25.Policealna Szko³a dla Doros³ych Kursor w Che³mie w Che³mie
26.Prywatne Centrum Medyczne LUXMED Przychodnia - Filia Nr 3 w Che³mie
27.Prywatny Gabinet Lekarski Lekarz Czes³aw Zwolak w Che³mie
28.Przedszkole Integracyjne W Kasztanowym Parku w Che³mie
29.Przedszkole Integracyjne RAZEM w Che³mie
30.Przychodnia Opieki Stomatologicznej EKO-MED w Che³mie,
31.SPIN Spó³dzielczy Zak³ad Pracy Chronionej w Che³mie
32.Spo³eczny Oœrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieciom Niepe³nosprawnym NADZIEJA w Che³mie
33.UNIDENT s.c. Joanna Kozar-Podkowa i Beata Kozar w Che³mie
34.Warsztaty Terapii Zajêciowej CARITAS w Che³mie
35.Zak³ad Opieki Zdrowotnej Zak³adu Karnego w Che³mie
36.Zak³ad Profilaktyczno-Leczniczy MED-CEM Sp. z o.o. w Che³mie
37.Zespó³ Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Che³mie
38.¯³obek Miejski „S³oneczko” w Che³mie
39. ³̄obek Miejski Che³mskie NiedŸwiadki w Che³mie
40.Niepracuj¹ce pielêgniarki

Za³¹cznik Nr 2 - Placówki wchodz¹cej w sk³ad Rejonu Wyborczego Nr IX

1.Indywidualne Praktyki Pielêgniarek - powiat Che³m
2.Lubelski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Che³mie
3.Medyczne Studium Zawodowe w Che³mie
4.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ̀ INTER-MED` w Rejowcu
5.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ̀ Rej-MED` w Zawadówce
6.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ̀ RUDA-MED` Oœrodek Zdrowia w Rudzie Hucie
7.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ̀ SALUS` s.c. w Siedliszczu
8. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ̀ SAWIN-MED` w Sawinie
9.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ̀ Zdrovita` s.c. w Wierzbicy
10.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej AMIMED s.c. w ̄ mudzi
11.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ARNIKA-MED Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Dorohusku
12.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ESKULAP s.c. w Rejowcu Fabrycznym
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13.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej KAMED Agnieszka Skarbek w Kamieniu
14.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej LUDI-MED Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Sawinie
15.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej MED-DOM w BrzeŸnie
16.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej MEDICA POLAND - Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Siedliszczu
17.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Oœrodek Zdrowia w Bia³opolu
18.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego w Lisznie
19.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Turewicz-Okoñski s.c. w Dubience
20.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Leœniowicach
21.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w  Wojs³awicach
22.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej B.D.M. UNI-MED w Siedliszczu
23.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej DORMED Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Dorohusku
24.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Che³mie
25.Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie
26.Warsztaty Terapii Zajêciowej Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sawinie
27.Warsztaty Terapii Zajêciowej w Wojs³awicach Gminny oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Wojs³awicach
28.Niepracuj¹ce pielêgniarki

Za³¹cznik Nr 3 - Placówki wchodz¹cej w sk³ad Rejonu Wyborczego Nr XIV

1.Areszt Œledczy w Krasnymstawie
2.Grupowa Praktyka Lekarska Lekarze: B³otniak, Celiñska-Brzuchacz, Gawlikowska, Hemerling, Pi³at
w Krasnymstawie
3.Grupowa Praktyka Lekarska Lubaœ, Sikora, Wolska w Krasnymstawie
4.Indywidualne, Indywidualne Specjalistyczne Praktyki Pielêgniarek - Krasnystaw
5.Kartonex Spó³ka z o.o. w Krasnymstawie
6.Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Krasnymstawie
7. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Krasnymstawie
8.Nasz Dom im. b³. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek NMP NP w Tulig³owach
9.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w ̄ ó³kiewce
10.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej - Pielêgniarska Opieka D³ugoterminowa J. Ga³an w Krasnymstawie
11.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Spes Siennica Nadolna
12.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej FAMILIA w Siennicy Nadolnej
13.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej INTER-MED filia w Zagrodzie
14.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny Tadeusz Basiñski w Gorzkowie
15.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego Julitta Kaszycka-Policha w Gorzkowie
16.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Maria Szumigaj w Krasnymstawie
17.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Oœrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Krasnymstawie
18.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Oœrodek Zdrowia s.c. w Rudniku
19.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego Gra¿yna Brych-Pietraœ w Gorzkowie
20.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Izbicy
21.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
22.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Lek. R. Ga³an
23.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Poradnia Okulistyczna w Krasnymstawie
24.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Kraœniczynie
25.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w £opienniku Nadrzecznym
26.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Or³owie Murowanym
27.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Siennicy Ró¿anej
28.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w ̄ ó³kiewce
29.Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej-Oœrodek Rehabilitacyjno -Terapeutyczny dla dzieci niepe³nosprawnych
w Krasnymstawie
30.Niepubliczny Zespó³ Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek NMP
im. B³. Edmunda Bojanowskiego w Tulig³owach
31.NZOZ „CENTRUM DIALIZA” Sp. z o.o.-Stacja Dializ Krasnystaw
32.Oœrodek Medyczny DMP Sp. z o.o. w Lublinie Przychodnia Fajs³awice
33.Warsztaty Terapii Zajêciowej w Krasnymstawie
34.Zak³ad Opiekuñczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet w ̄ u³owie
35.Niepracuj¹ce pielêgniarki
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W dniu 21 marca 2015 r. odby³ siê

XXIX Okrêgowy Zjazd Pielêgniarek i Po³o¿nych

w Che³mie

W Okrêgowym ZjeŸdzie Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie uczestniczy³o

44 Delegatów.

Podczas obrad dyskutowano o wa¿kich problemach nurtuj¹cych œrodowisko

pielêgniarskie m.in.:

- polityce kadrowej,

- wzroœcie p³ac,

- skróceniu wieku emerytalnego,

- strategii zabezpieczenia zdrowotnego spo³eczeñstwa.

Po sprawnych i owocnych obradach podjêto: 7 Uchwa³ proceduralnych oraz

Apele i Stanowiska, które zamieszczamy poni¿ej.

APEL NR 1

XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

z dnia 21 marca 2015 r.

w sprawie:

poparcia postulatu p³acowego Zarz¹du Krajowego Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po-
³o¿nych w Warszawie oraz Zarz¹du Regionu Lubelskiego OZZPiP w Lublinie oraz organizacji zwi¹zkowych
pielêgniarek i po³o¿nych z terenu dzia³ania Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

skierowany do:

- Prezydent Miasta Che³m,
- Marsza³ka Woj. Lubelskiego,
- Starosty Powiatu Che³mskiego,
- Starosty Powiatu Krasnostawskiego,
- Pracodawców

Delegaci XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie popieraj¹ postulat p³acowy Zarz¹du
Krajowego Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych w Warszawie oraz Zarz¹du Re-
gionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych w Lublinie oraz organiza-
cji zwi¹zkowych pielêgniarek i po³o¿nych z terenu dzia³ania Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w
Che³mie zawieraj¹cy ¿¹danie podwy¿szenia wynagrodzenia zasadniczego pielêgniarek i po³o¿nych o 1.500,00
z³ bez wzglêdu na miejsce zatrudnienia.
Zarobki pielêgniarek i po³o¿nych na terenie Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie s¹ na
poziomie ¿enuj¹co niskim.
Œrednia p³aca pielêgniarki i po³o¿nej na terenie Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych to 2.069,00 z³.
Pielêgniarki i po³o¿ne zatrudniane s¹ na najni¿szym wynagrodzeniu, które na rok 2015 wynosi 1.750,00 z³.
S¹ przypadki, ¿e pielêgniarki i po³o¿ne za swoj¹ ciê¿k¹, odpowiedzialn¹ pracê otrzymuj¹ wynagrodzenie
rzêdu 1.500,00 z³ a do najni¿szej p³acy krajowej dop³aca, albo pracodawca lub rekompensuje je dodatek za
pracê w godzinach nocnych i œwi¹tecznych, czy te¿ dodatek za wys³ugê lat.
Delegaci XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie apeluj¹ o podwy¿szenie wynagro-
dzeñ o wnioskowan¹ przez zwi¹zek zawodowy kwotê.

Sekretarz XXIX OZPiP w Che³mie Przewodnicz¹ca XXIX OZPiP w Che³mie
     Ewa Herbut-Szustkowska Beata ̄ ó³kiewska
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APEL NR 2

XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

z dnia 21 marca 2015 r.

w sprawie:

zwolnienia pielêgniarek i po³o¿nych z koniecznoœci odprowadzania podatku dochodowego od organizowa-
nych przez samorz¹d zawodowy szkoleñ i kursów w ramach kszta³cenia podyplomowego

skierowany do:

- Prezesa Rady Ministrów,
- Ministra Finansów,
- Ministra Zdrowia,
- Parlamentarzystów/Klubów Poselskich

Delegaci XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie wnioskuj¹ do Prezesa Rady
Ministrów, Ministra Finansów i Ministra Zdrowia o podjêcie pilnych dzia³añ maj¹cych na celu zwolnienie
pielêgniarek i po³o¿nych z koniecznoœci odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w przy-
padku otrzymania przez pielêgniarkê lub po³o¿n¹ dofinansowania do kszta³cenia podyplomowego.

Kszta³cenie podyplomowe pielêgniarek i po³o¿nych jest zadaniem samorz¹du zawodowego pielêgnia-
rek i po³o¿nych wynikaj¹cym z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych z dnia 1 lipca
2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), natomiast obowi¹zek sta³ego aktualizowania wiedzy i umiejêtnoœci
zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe w ró¿nych rodzajach kszta³cenia podyplomowego wynika z art.
61. ust 1. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. tj. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.).
Dofinansowanie kszta³cenia podyplomowego dla pielêgniarek i po³o¿nych jest pokrywane ze sk³adek cz³on-
kowskich, które odprowadzane s¹ ju¿ po potr¹ceniu od nich podatku dochodowego, co powoduje dwukrotne
na³o¿enie na pielêgniarki i po³o¿ne obowi¹zku odprowadzenia podatku dochodowego.

Za zaniechaniem przemawia zarówno wa¿ny interes podatnika, jak i interes spo³eczny.
Ponadto - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -

pracodawcy korzystaj¹ ze zwolnienia podatkowego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
Je¿eli kszta³cenie finansowane przez pracodawców nie podlega opodatkowaniu, to zasadnym jest aby

kszta³cenie podyplomowe dofinansowywane przez samorz¹d by³o równie¿ zwolnione z podatku dochodowego.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze Delegaci XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

wnioskuj¹ o pilne dokonanie zmian legislacyjnych.

Sekretarz XXIX OZPiP w Che³mie Przewodnicz¹ca XXIX OZPiP w Che³mie
    Ewa Herbut-Szustkowska        Beata ̄ ó³kiewska

STANOWISKO NR 1

XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

z dnia 21 marca 2015 r.

w sprawie:

zabezpieczenia œrodków finansowych na wynagrodzenia dla pielêgniarek i po³o¿nych w zwi¹zku z realizacj¹
zadañ wynikaj¹cych z nowych uprawnieñ zgodnie z art. 15a i 15b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. tj. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.)

skierowane do:

- Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
- Ministra Zdrowia

Delegaci XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie stanowczo domagaj¹ siê
zabezpieczenia œrodków finansowych w bud¿ecie Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016 (i lata nastêp-
ne) na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z nowych uprawnieñ zawartych w art. 15a i 15b ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. tj. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.).

Œrodowisko zawodowe "mówi stanowcze nie" wzrostowi obowi¹zków i odpowiedzialnoœci bez gwarancji
finansowych.

        Sekretarz XXIX OZPiP w Che³mie Przewodnicz¹ca XXIX OZPiP w Che³mie
    Ewa Herbut-Szustkowska        Beata ̄ ó³kiewska
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STANOWISKO NR 2

XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

z dnia 21 marca 2015 r.

w sprawie:

zmiany zapisu dotycz¹cego wieku emerytalnego dla pielêgniarek i po³o¿nych

skierowane do:

- Prezydenta RP,
- Premier RP,
- Ministra Zdrowia,
- Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej

Delegaci XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie wnioskuj¹ o podjêcie inicjaty-
wy ustawodawczej odnoœnie skrócenia ustawowego wieku emerytalnego wyd³u¿onego do 67 roku ¿ycia.
Wyra¿amy stanowczy sprzeciw wobec wyd³u¿onego wieku emerytalnego do 67 roku ¿ycia, arbitralnie na-
rzuconego tak¿e grupie zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych z ca³kowitym pominiêciem psychofizycznej specyfiki tych
zawodów.

Wykonuj¹ce zawód pielêgniarki i po³o¿ne nie bêd¹ w stanie w wieku 67 lat realizowaæ swoich obowi¹z-
ków z nale¿yt¹ starannoœci¹.

Powy¿sze okolicznoœci mog¹ mieæ wp³yw na jakoœæ wykonywanych œwiadczeñ i bezpieczeñstwo
zarówno pacjentów jak i pielêgniarek i po³o¿nych.

Delegaci XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie postuluj¹ o podjêcie dialogu
 i dzia³añ zmierzaj¹cych do przywrócenia poprzednich rozwi¹zañ dotycz¹cych wieku emerytalnego.

Nale¿a³oby rozwa¿yæ ewentualne wprowadzenie zapisu w zakresie wczeœniejszego przejœcia na eme-
ryturê pielêgniarek i po³o¿nych legitymuj¹cych siê okreœlonym sta¿em w zawodzie.

Sekretarz XXIX OZPiP w Che³mie Przewodnicz¹ca XXIX OZPiP w Che³mie
       Ewa Herbut-Szustkowska        Beata ̄ ó³kiewska

STANOWISKO NR 3

XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

z dnia 21 marca 2015 r.

w sprawie:

wdro¿enia odpowiedniej polityki zatrudnienia dotycz¹cej pielêgniarek i po³o¿nych koñcz¹cych kszta³cenie
wy¿sze na kierunku pielêgniarstwo lub po³o¿nictwo

skierowane do:

- Ministra Zdrowia,
- Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej

Delegaci XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie apeluj¹ o wdro¿enie odpo-
wiedniej polityki zatrudnienia dotycz¹cej pielêgniarek i po³o¿nych koñcz¹cych kszta³cenie wy¿sze na kierun-
ku pielêgniarstwo lub po³o¿nictwo.

Wnioskujemy o zapewnienie zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych wchodz¹cych do zawodu na okres
co najmniej dwuletni w podmiotach leczniczych przy zagwarantowaniu odpowiednich warunków organizacyj-
nych oraz œrodków finansowych z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Uzasadnieniem wprowadzenia tej specyficznej formy zatrudnienia s¹ nastêpuj¹ce okolicznoœci:
- stale zmniejszaj¹ca siê liczba pielêgniarek i po³o¿nych spowodowana brakiem zainteresowania kszta³ce-
niem w tych zawodach,
- podejmowanie zatrudnienia poza granicami kraju,
- sukcesywne odchodzenie z zawodu wykwalifikowanej kadry pielêgniarek i po³o¿nych spowodowane osi¹-
gniêciem wieku emerytalnego.

Podjêcie proponowanych dzia³añ dotycz¹cych strategii zatrudnienia m³odej kadry zagwarantuje polep-
szenie zabezpieczenia spo³eczeñstwa w œwiadczenia pielêgniarskie i po³o¿nicze.

Sekretarz XXIX OZPiP w Che³mie Przewodnicz¹ca XXIX OZPiP w Che³mie
       Ewa Herbut-Szustkowska        Beata ̄ ó³kiewska
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STANOWISKO NR 4

XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

z dnia 21 marca 2015 r.

w sprawie:

podjêcia inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej zmiany zapisu art. 97 ust 1, 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku
o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. tj. z 2014 r., poz.1435 ze zm.)

skierowane do:

- Ministra Zdrowia
Delegaci XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie wnosz¹ o podjêcie inicjatywy

ustawodawczej dotycz¹cej zmiany zapisu art. 97 ust 1, 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach
pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. tj. z 2014, poz. 1435 ze zm.), dotycz¹cego osób, które przed dniem wejœcia
w ¿ycie niniejszej ustawy ukoñczy³y liceum medyczne, szko³ê policealna, albo szko³ê pomaturaln¹ kszta³c¹c¹
w zawodzie pielêgniarki, albo ukoñczy³y szko³ê policealn¹, albo szko³ê pomaturaln¹ kszta³c¹c¹ w zawodzie
po³o¿nej, które nie uzyska³y stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy,
a spe³niaj¹ inne wymagania okreœlone w art. 28 lub art. 31 i nie z³o¿y³y wniosku o stwierdzenie prawa
wykonywania zawodu do dnia 01 stycznia 2015 roku. Bowiem po tym terminie przepis art. 97 ust 1, 2 ustawy
wprost stanowi, ¿e prawo wykonywania zawodu wygasa.

Wygaœniêcie prawa wykonywania zawodu w tych okolicznoœciach jest bardzo krzywdz¹ce i dotyczy
pielêgniarek i po³o¿nych spe³niaj¹cych wszystkie wymagane kwalifikacje.

Wnosimy o podjêcie inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej uzupe³nienia zapisu w treœci przedmiotowe-
go artyku³u o ustanowienie mo¿liwoœci przywrócenia uchybionego terminu.

Sekretarz XXIX OZPiP w Che³mie Przewodnicz¹ca XXIX OZPiP w Che³mie
       Ewa Herbut-Szustkowska        Beata ̄ ó³kiewska

STANOWISKO NR 5

XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

z dnia 21 marca 2015 r.

w sprawie:

zwiêkszenia liczby specjalizacji przyznawanych przez Ministra Zdrowia finansowanych ze œrodków publicz-
nych dla pielêgniarek i po³o¿nych zgodnie z zapotrzebowaniem zg³aszanym przez podmioty lecznicze
i œrodowisko pielêgniarek i po³o¿nych

skierowane do:

- Ministra Zdrowia
Delegaci XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie wnosz¹ o zwiêkszenie liczby

specjalizacji przyznawanych przez Ministra Zdrowia finansowanych ze œrodków publicznych dla pielêgniarek
i po³o¿nych zgodnie z zapotrzebowaniem zg³aszanym przez podmioty lecznicze i œrodowisko pielêgniarek
i po³o¿nych.

Od wielu lat liczba bezp³atnych miejsc szkolenia specjalizacyjnego zwanego specjalizacj¹ dla pielê-
gniarek i po³o¿nych nie ulega zwiêkszeniu po mimo ogromnego zainteresowania pielêgniarek i po³o¿nych
tego typu szkoleniem.

Ustalenie limitu refundowanych z bud¿etu Pañstwa specjalizacji na poziomie 1850 na rok jest niewy-
starczaj¹ce i stanowi zaledwie ok. 40% pielêgniarek / po³o¿nych rozpoczynaj¹cych specjalizacjê.

Ok. 60% naszego œrodowiska kszta³ci siê na szkoleniach specjalizacyjnych organizowanych komercyjnie.
Pielêgniarki i po³o¿ne maj¹ ustawowy obowi¹zek kszta³cenia podyplomowego w celu zabezpieczenia z

interesu publicznego jakim jest ¿ycie i zdrowie polskich obywateli.
Dlatego te¿ to PAÑSTWO POLSKIE winno gwarantowaæ œrodki publiczne na t¹ najwy¿sz¹ i najdro¿sz¹

formê kszta³cenia podyplomowego.

Sekretarz XXIX OZPiP w Che³mie Przewodnicz¹ca XXIX OZPiP w Che³mie
       Ewa Herbut-Szustkowska        Beata ̄ ó³kiewska
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STANOWISKO NR 6

XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

z dnia 21 marca 2015 r.

w sprawie:

poparcia dzia³añ Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych i Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielê-
gniarek i Po³o¿nych podjêtych w celu poprawy sytuacji zawodowej polskich pielêgniarek i po³o¿nych

skierowane do:

- Premiera RP
- Ministra Zdrowia
- Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
- Zarz¹du Krajowego Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych

Delegaci XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie w pe³ni popieraj¹ podjête
przez Naczeln¹ Radê Pielêgniarek i Po³o¿nych i Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek i Po³o¿nych
dzia³ania maj¹ce na celu poprawê sytuacji zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce.

Opiesza³oœæ w³adz polskich, brak reakcji Rz¹du RP na stale zmniejszaj¹c¹ siê liczbê pielêgniarek
i po³o¿nych, a w konsekwencji brak strategii dotycz¹cej zabezpieczenia spo³eczeñstwa polskiego w œwiad-
czenia pielêgniarskie i po³o¿nicze prowadzi do za³amania siê systemu opieki zdrowotnej i zagra¿a zdrowiu
i ¿yciu polskiego pacjenta.

Sekretarz XXIX OZPiP w Che³mie Przewodnicz¹ca XXIX OZPiP w Che³mie
       Ewa Herbut-Szustkowska        Beata ̄ ó³kiewska

Pose³ na Sejm Che³m, 20.04.2015 r.
Rzeczypospolitej Polskiej
Beata Mazurek
Pose³ na Sejm RP

Pani Beata Bornus- Chmielewska
Wiceprzewodnicz¹ca Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

Szanowna Pani,
Dziêkuj¹c za przes³any apel XXXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie, pragnê

równie¿ poinformowaæ, i¿ problemy zawodowe pielêgniarek i po³o¿nych s¹ mi znane i nie jestem wobec nich
obojêtna.

W za³¹czeniu przesy³am do wiadomoœci i ewentualnego wykorzystania moje ostatnie wyst¹pienie na
posiedzeniu sejmu, które dotycz¹ problemów grupy zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych.

Z powa¿aniem,
Pose³ na Sejm RP
Beata Mazurek
Prawo i Sprawiedliwoœæ

Posiedzenie nr 87 w dniu 19-02-2015 (2. dzieñ obrad)

10 punkt porz¹dku dziennego:

Pytania w sprawach bie¿¹cych w sprawie wprowadzenia pielêgniarek i po³o¿nych do systemu.

Pose³ Beata Mazurek:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Ostatnio w mediach pojawi³y siê informacje, ¿e pielê-
gniarki i po³o¿ne szykuj¹ siê do strajku. Skar¿¹ siê m.in. na zbyt ma³¹ liczbê pielêgniarek zatrudnionych
w placówkach ochrony zdrowia, ra¿¹co niskie p³ace, brak dialogu rz¹du z ich œrodowiskiem, brak strategii
rz¹du dotycz¹cej zabezpieczenia spo³eczeñstwa, jeœli chodzi o œwiadczenia pielêgniarskie i po³o¿nicze.
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Œrodowisko pielêgniarskie w swoich dzia³aniach jest zdeterminowane, tym bardziej ¿e minister Ar³ukowicz
konsekwentnie unika rozmów z bia³ym personelem, a w trakcie prac nad pakietem onkologicznym pielêgniar-
ki, jak twierdz¹, zosta³y zupe³nie zlekcewa¿one. Podwy¿ek nie maj¹ od lat, a liczba pielêgniarek na oddzia-
³ach jest systematycznie zmniejszana. Obecne prawo pozwala dyrektorom szpitali oszczêdzaæ na pielêgniar-
kach. Minimalna ich liczba obowi¹zuje tylko na neonatologii i oddzia³ach intensywnej terapii. Mimo obietnic
premier Kopacz, najpierw jako minister, potem jako marsza³ek Sejmu, pielêgniarki nie doczeka³y siê zmian
w ustawie o œwiadczeniach zdrowotnych, które wydziela³yby koszty ich pracy z kosztów procedury medycz-
nej. Dziœ NFZ tej pracy nie widzi, a list otwarty, który wystosowano, pozosta³ jak dot¹d bez odpowiedzi. Dalej
nie ma rozporz¹dzenia w sprawie norm zatrudnienia, co mo¿e skutkowaæ niebezpieczeñstwem nie tylko dla
pacjentów, lecz tak¿e dla pielêgniarek w kontekœcie ich odpowiedzialnoœci zawodowej, tym bardziej ¿e - jak
twierdz¹ - wiêkszoœæ z nich jest przepracowana, sfrustrowana i cierpi na zespó³ wypalenia zawodowego.

A zatem jak i kiedy rz¹d zamierza zrealizowaæ postulaty i ¿¹dania œrodowiska pielêgniarek i po³o¿nych,
dotycz¹ce m.in. okreœlenia wskaŸnika zatrudnienia pielêgniarek na 1 tys. mieszkañców, wdro¿enia mechani-
zmów gwarantuj¹cych wynagrodzenie pielêgniarek i po³o¿nych zgodne z przygotowaniem zawodowym,
uzyskanymi kwalifikacjami, zakresem zadañ realizowanych w praktyce zawodowej oraz zakresem odpowie-
dzialnoœci, jak¹ ponosz¹? Kiedy zostanie uregulowana kwestia norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych
wymaganych przy udzielaniu œwiadczeñ w poszczególnych zakresach? Kiedy zostanie przedstawiona pe³na
informacja na temat dzia³añ rz¹du prowadz¹cych do niwelowania skutków braku pielêgniarek i po³o¿nych
(Dzwonek) i jego negatywnego wp³ywu na zabezpieczenie spo³eczeñstwa, jeœli chodzi o œwiadczenia
zdrowotne?

Nie jest tajemnic¹, ¿e pielêgniarki wyje¿d¿aj¹ do innych krajów, bo tam ich praca jest lepiej p³atna
i maj¹ tam lepsze warunki. Nie mo¿e byæ tak, ¿e ministerstwo bêdzie zdziwione protestami pielêgniarek,
a pielêgniarki bêd¹ zdziwione tym, ¿e ministerstwo jest zdziwione, bo o tym, jakie one maj¹ problemy, wiemy
od lat. Niewiele siê robi, a zatem co i kiedy rz¹d zamierza w tej kwestii zmieniæ? Dziêkujê.

Pose³ Anna Zalewska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Ubolewa³a pani nad tym, ¿e pani wypowiedzi s¹ mani-
pulowane, a sama pani dokonuje manipulacji. Nie odpowiada pani na pytanie wprost, tylko dokonuje ró¿nych
zabiegów jêzykowych, wskazuj¹c na rozporz¹dzenia, które dotycz¹ bardzo w¹skiej i ograniczonej grupy
pielêgniarek. Mówimy o bardzo prostym rozporz¹dzeniu, bardzo prostej zmianie ustawy, która da delegacjê
do stworzenia takiego rozporz¹dzenia, w którym to znajdzie siê gwarancja ustalenia minimalnej liczby pielê-
gniarek, bêd¹ca podstaw¹ do tego, ¿eby w ogóle dosz³o do zakontraktowania us³ug.

Pani Minister! ̄ yjemy w kraju, a pani mówi, ¿e zna problemy pielêgniarek, w którym to kraju liczba
pielêgniarek przypadaj¹cych na 1000 mieszkañców jest jedn¹ z najni¿szych w Europie. Sytuacja jest drama-
tyczna. Wystarczy jedno rozporz¹dzenie, jedna delegacja ustawowa. Proszê powiedzieæ: Kiedy zakoñcz¹
siê rozmowy z pielêgniarkami? Pytam, bo mamy gotowy projekt zmiany ustawy i rozumiemy, ¿e je¿eli go
z³o¿ymy, pani minister go wesprze. Dziêkujê.

ODPOWIED•:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Ma³ecka-Libera:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Pos³anki! Postaram siê po kolei odpowiedzieæ na szereg pytañ,
które zosta³y zadane, ale zanim merytorycznie i zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem przeka¿ê parê informacji,
chcê odnieœæ siê do s³owa ½zdziwiona½, bo wiem, ¿e jest to s³owo, które zosta³o wyrwane z mojej wypowiedzi
i które gdzieœ tam w mediach siê niesie. A mianowicie chcê zdecydowanie powiedzieæ, ¿e u¿y³am tego s³owa
tylko i wy³¹cznie w takim kontekœcie, ¿e prowadzone s¹ w tej chwili rozmowy z pielêgniarkami. Osobiœcie
spotka³am siê z pielêgniarkami na pocz¹tku tego miesi¹ca, jak równie¿ planowane jest nastêpne spotkanie.
W tym kontekœcie - prowadzonych rozmów, przedstawianych propozycji - by³am zdziwiona, ¿e jednak œrodo-
wisko pielêgniarskie zdecydowa³o siê og³osiæ zapowiedŸ strajku. To tylko czêœæ mojej wypowiedzi, która
niestety zosta³a zmanipulowana.

Natomiast bardzo proszê panie pos³anki o przyjêcie takich informacji, które w tej chwili s¹ zgodne
z obowi¹zuj¹cym prawem i które absolutnie wskazuj¹ na to, ¿e przepisy dotycz¹ce pielêgniarek podstawowej
opieki zdrowotnej, po³o¿nych podstawowej opieki zdrowotnej, a tak¿e pielêgniarek i po³o¿nych ubezpieczenia
zdrowotnego s¹ jasno sprecyzowane i zapisane w ustawach, m.in. w ustawie o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych.

W art. 31d tej¿e ustawy jest delegacja, zgodnie z któr¹ minister w³aœciwy do spraw zdrowia okreœla
wykazy œwiadczeñ gwarantowanych, w których to wykazach okreœla poziom i sposób finansowania danego
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œwiadczenia gwarantowanego, a tak¿e warunki realizacji danego œwiadczenia, w tym dotycz¹ce personelu
medycznego.

Powy¿sze upowa¿nienie wprowadza w poszczególnych rozporz¹dzeniach, tzw. rozporz¹dzeniach ko-
szykowych, regulacje dotycz¹ce zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych, co oznacza, ¿e pielêgniarki i po³o¿ne
s¹ wprowadzone do systemu kontraktowania œwiadczeñ zdrowotnych.

Przyk³adem takich rozporz¹dzeñ - mogê tu zacytowaæ - jest rozporz¹dzenie ministra zdrowia
z 24 wrzeœnia 2013 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
rozporz¹dzenie ministra zdrowia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyj-
nych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej czy rozporz¹dzenie ministra zdrowia z 29 paŸdzierni-
ka 2013 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Nastêpnie w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie œwiadczeñ gwa-
rantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w niektórych zakresach œwiadczeñ gwarantowanych lub rodza-
jach komórek organizacyjnych okreœlone zosta³y wymogi dotycz¹ce zatrudnienia pielêgniarek. Dotycz¹ one
anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, neonatologii, neonatologii
jako drugiego poziomu referencyjnoœci, chemioterapii z hospitalizacj¹ i leczenia udarów mózgów w oddziale
udarowym.

Z kolei tam, gdzie nie wskazano do realizacji œwiadczeñ gwarantowanych pielêgniarki lub po³o¿nej,
ma zastosowanie § 5 rozporz¹dzenia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego, zgodnie z którym zapewnienie opieki pielêgniarskiej lub po³o¿nych w zakre-
sie nieuregulowanym w przedmiotowym rozporz¹dzeniu nastêpowaæ powinno z uwzglêdnieniem minimalnej
liczby pielêgniarek lub po³o¿nych ustalonej na podstawie art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alno-
œci leczniczej.

Na podstawie powy¿szej delegacji zosta³o wydane rozporz¹dzenie ministra zdrowia z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych w podmiotach
leczniczych niebêd¹cych przedsiêbiorcami, na podstawie którego œwiadczeniodawca ustala w³aœciwe dla
swojego podmiotu leczniczego normy zatrudnienia, maj¹c na celu zapewnienie w³aœciwej jakoœci i dostêpno-
œci œwiadczeñ zdrowotnych.

Wszystkie postulaty, o których panie mówi³yœcie, s¹ nam oczywiœcie bardzo dobrze znane. Podno-
szone kwestie s¹ w tej chwili przedmiotem rozmów i spotkañ w ministerstwie. Bêdziemy proponowaæ szereg
ró¿nych rozwi¹zañ, m.in. dotycz¹cych zmiany wyceny kontraktów, gdzie powinien pojawiæ siê element
wyceny pracy pielêgniarskiej, jak równie¿ bêdziemy proponowaæ inne mo¿liwoœci finansowania pielêgniarek
w zak³adach pracy.

Proszê pamiêtaæ, ¿e nie mo¿emy bezpoœrednio narzuciæ trybu tego, w jaki sposób pielêgniarka jest
op³acana, natomiast mo¿emy zbudowaæ nowy produkt, polegaj¹cy m.in. na tym, aby dodatkowo wyceniaæ jej
kwalifikacje. Takie rozmowy bêd¹ prowadzone i s¹ prowadzone w tej chwili. Tak wiêc uwa¿am, ¿e zarzut,
i¿ Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi dialogu ani nie zna tych problemów, jest bezzasadny. Dziêkujê.

Posiedzenie nr 89 w dniu 19-03-2015 (2. dzieñ obrad)

10 punkt porz¹dku dziennego:

Informacja bie¿¹ca w sprawie dostêpu do œwiadczeñ medycznych i sytuacji polskich pacjentów w systemie
ochrony zdrowia.

Pose³ Beata Mazurek:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chcê zapytaæ o pielêgniarki i po³o¿ne, które nie maj¹
minimalnych norm zatrudnienia, miêdzy którymi jest du¿e rozwarstwienie p³acowe, jest luka pokoleniowa -
œredni wiek pielêgniarek i po³o¿nych to odpowiednio 48 i 49 lat, musz¹ pracowaæ do 67. roku ¿ycia,
i to czêsto na kilku etatach, zmusza siê je do kontraktowania, czyli umów cywilnoprawnych, które s¹ dla nich
niekorzystne.

W kontekœcie szykuj¹cego siê protestu pielêgniarek i po³o¿nych chcia³abym zapytaæ rz¹d: Jak
zamierzacie kwestiê pielêgniarek i po³o¿nych uregulowaæ? Czy wpiszecie je do systemu kontraktowania
œwiadczeñ, czy te¿ nie? Co zamierzacie zrobiæ, ¿eby przeciwdzia³aæ wyjazdowi wykszta³conych m³odych
pielêgniarek do krajów Europy Zachodniej? Jak zamierzacie wp³yn¹æ na to, aby ich wynagrodzenie by³o na
tyle atrakcyjne, by wykszta³cone pielêgniarki u nas dostawa³y pracê i mog³y u nas pracowaæ, a nie wyje¿d¿a-
³y za granicê? Dziêkujê. (Oklaski)

- Brak odpowiedzi.
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r.
MINISTER FINANSÓW
DD3.8223.233.2015.0BQ

Pani
mgr Beata Bornus- Chmielewska
Wiceprzewodnicz¹ca Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

Szanowna Pani Przewodnicz¹ca,
Odpowiadaj¹c na wyst¹pienie z dnia 07 kwietnia 2015 r. Nr OIPiP/I/02/13/15, przy którym przekazano

Apel Nr 2 podjêty przez Delegatów XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie w dniu
21 marca 2015 r., w sprawie zwolnienia pielêgniarek i po³o¿nych z koniecznoœci odprowadzenia podatku
dochodowego od organizowanych przez samorz¹d zawodowy szkoleñ i kursów w ramach kszta³cenia pody-
plomowego, uprzejmie informujê.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z póŸn. zm.), zwanej dalej ,,ustaw¹".

Na podstawie przepisów ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj¹  wszelkiego rodzaju
dochody, z wyj¹tkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie
przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartoœæ œwiadczeñ
przyznanych zgodnie z odrêbnymi przepisami przez pracodawcê na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
z wyj¹tkiem wynagrodzeñ otrzymywanych za czas zwolnienia z ca³oœci lub czêœci dnia pracy oraz za czas
urlopu szkoleniowego.

Powy¿szy przepis zwalnia od podatku wartoœæ œwiadczeñ przyznanych pracownikowi, zgodnie
z odrêbnymi przepisami, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nie obejmuje on natomiast œwiadczeñ na
podnoszenie kwalifikacji zawodowych przyznanych przez samorz¹dy zawodowe, w tym samorz¹d zawodowy
pielêgniarek i po³o¿nych. Gdyby jednak ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z póŸn. zm.) zawiera³a regulacje, których wynika³aby mo¿liwoœæ przekazywania
œrodków finansowych przez samorz¹d zawodowy pracodawcom zatrudniaj¹cym pracowników wykonuj¹cych
zawód pielêgniarek lub po³o¿nych, na sfinansowanie przez nich œwiadczeñ szkoleniowych swoim pracowni-
kom to wówczas œwiadczenie to mieœci³oby siê w zakresie zwolnienia okreœlonego w art. 21 ust. 1 pkt 90
ustawy.

Natomiast w przypadku uregulowania kwestii finansowania szkoleñ lub pielêgniarek lub po³o¿nych
w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038, z póŸn.
zm.), z których wynika³oby, ¿e koszty nieodp³atnych szkoleñ lub ich refundacja pokrywana jest ze sk³adek
cz³onkowskich do wysokoœci op³aconych sk³adek przez dana pielêgniarkê, czy po³o¿n¹ wówczas nie wyst¹-
pi³aby korzyœæ maj¹tkowa i w konsekwencji nie wyst¹pi³by przychód do opodatkowania.

Jednak¿e z uwagi na brak takich rozwi¹zañ prawnych wartoœæ przedmiotowych œwiadczeñ  stanowi
przychód podlegaj¹cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie z opodatkowania wartoœci szkoleñ, o których mowa w wyst¹pieniu, spowodowa³aby
koniecznoœæ objêcia zwolnieniem wartoœci wszystkich nieodp³atnych szkoleñ. W przeciwnym wypadku przepis
zwalniaj¹cy z opodatkowania wartoœæ szkolenia otrzymanego wy³¹cznie przez pielêgniarki i po³o¿ne by³by uzna-
ny za niekonstytucyjny, z uwagi na naruszenie zasady równoœci wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP).

Niekonstytucyjne bêd¹ bowiem przepisy ustawy, które jednej grupie podatników, w tym przypadku
pielêgniarkom i po³o¿nym, przyznaj¹ prawo do zwolnienia z opodatkowania przedmiotowych œwiadczeñ
a innym grupom zawodowym np. lekarzom, prawnikom takiego prawa nie przyznaj¹.

Zatem objêcie zwolnieniem podatkowym omawianych œwiadczeñ wymaga³oby modyfikacji przepisu
art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy, który swoim zakresem obj¹³by wszystkie nieodp³atne lub czêœciowo odp³atne
œwiadczenia zwi¹zane ze szkoleniem podatników, co wi¹za³oby siê jednak z koniecznoœci¹ zwiêkszenia
dochodów lub zmniejszenia innych wydatków sektora finansów publicznych.

Maj¹c powy¿sze na uwadze uprzejmie informujê, i¿ nie mogê pozytywnie odnieœæ siê do postulatu
zwolnienia z odprowadzania podatku dochodowego od organizowanych przez samorz¹d zawodowy pielê-
gniarek i po³o¿nych szkoleñ i kursów w ramach kszta³cenia podyplomowego.

Z powa¿aniem,
Z upowa¿nienia Ministra Finansów
PODSEKRETARZ STANU
Jaros³aw Neneman
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MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ   Warszawa, 4 maja 2015 r.
DEPARTAMENT UBEZPIECZEÑ SPO£ECZNYCH
DUS.5030.31.2015.JM

Pani
Beata Bornus-Chmielewska
Wiceprzewodnicz¹ca Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie

Szanowna Pani Przewodnicz¹ca
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2015 r., znak: OIPiP/I/02/18/15, przesy³aj¹ce stanowisko

nr 2 XXIX Okrêgowego Zjazdu Pielêgniarek i Po³o¿nych w Che³mie z dnia 21 marca 2015 r., Departament
Ubezpieczeñ Spo³ecznych uprzejmie przedstawia, co nastêpuje.

Zachodz¹ce procesy demograficzne, w tym przede wszystkim starzenie siê ludnoœci, stanowi¹
wyzwanie dla wiêkszoœci pañstw europejskich. Rosn¹ca d³ugoœæ ¿ycia oraz wzrastaj¹cy udzia³ osób star-
szych w populacji nios¹ za sob¹ okreœlone spo³eczno-ekonomiczne konsekwencje. Jedn¹ z nich jest nad-
mierne obci¹¿anie finansów publicznych z uwagi na wzrost wydatków na systemy emerytalne. Wobec nieko-
rzystnych procesów demograficznych oraz zachwiania równowagi pomiêdzy wp³ywami a wydatkami z syste-
mów emerytalnych pañstwa europejskie coraz czêœciej decyduj¹ siê na podniesienie wieku emerytalnego.

Równie¿ w Polsce wprowadzenie rozwi¹zania podwy¿szaj¹cego wiek emerytalny dla mê¿czyzn
i kobiet docelowo do 67. roku ¿ycia by³o konieczne zarówno ze wzglêdów demograficznych, jak i ekonomicz-
nych. Obserwowane w ostatnich latach zmiany demograficzne wskazuj¹, ¿e sytuacja ludnoœciowa Polski jest
nadal trudna i w najbli¿szej perspektywie nie nale¿y oczekiwaæ znacz¹cych zmian, które mog³yby zapewniæ
stabilny rozwój demograficzny. Niekorzystne zmiany wystêpuj¹ce w trendzie urodzeñ bêd¹ mia³y negatywny
wp³yw na dzietnoœæ, zw³aszcza wobec utrzymuj¹cej siê wysokiej skali emigracji Polaków za granicê (szcze-
gólnie emigracji czasowej ludzi m³odych). Trwaj¹cy proces starzenia siê polskiego spo³eczeñstwa bêd¹cy
wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wyd³u¿enie siê trwania ¿ycia, pog³êbiany jest niskim poziomem
dzietnoœæi. W przysz³oœci bêdzie to powodowaæ zmniejszenie siê poda¿y si³y roboczej na rynku pracy
i utrudnienia w systemie zabezpieczenia spo³ecznego w wyniku wzrostu liczby i odsetka ludzi w starszym
wieku.

Rosn¹ca liczba ludzi starszych (w wieku poprodukcyjnym) i spadek liczby osób zdolnych do pracy
(w wieku produkcyjnym) oznaczaj¹ przede wszystkim rosn¹ce obci¹¿enie pracuj¹cych kosztami utrzymania
istniej¹cych systemów socjalnych, w tym zw³aszcza systemów emerytalnych. Te niekorzystne tendencje maj¹
zasadniczy wp³yw na sytuacjê finansow¹ systemu ubezpieczeñ spo³ecznych. Jest to zjawisko bardzo niepo-
koj¹ce, które w przysz³oœci mog³oby doprowadziæ do realnego zagro¿enia utraty p³ynnoœci finansów ubezpie-
czeñ spo³ecznych, o ile nie zosta³yby podjête odpowiednie dzia³ania zapobiegawcze. Zmiana proporcji liczby
osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym wi¹¿e siê bowiem z wyd³u¿aniem siê
przeciêtnego trwania ¿ycia w zwi¹zku ze znaczn¹ popraw¹ zdrowia i jakoœci ¿ycia spo³eczeñstwa. W kontek-
œcie ubezpieczeñ spo³ecznych jest to zjawisko prowadz¹ce do wyd³u¿enia okresu pobierania œwiadczenia
emerytalnego i w konsekwencji do dalszego obci¹¿ania systemu finansowego ubezpieczeñ.

Jednoczeœnie Departament pragnie podkreœliæ, ¿e jednym z podstawowych za³o¿eñ reformy systemu
emerytalnego przeprowadzonej w 1999 r. by³o przywrócenie systemowi charakteru ubezpieczeniowego. Ozna-
cza³o to doprowadzenie do sytuacji, w której œwiadczenia bêd¹ przyznawane z powodu spe³nienia ryzyka
ubezpieczeniowego, tj. do¿ycia okreœlonego w przepisach wieku emerytalnego lub niemo¿noœci wykonywa-
nia dalszego zatrudnienia z powodu niezdolnoœci do pracy spowodowanej stanem zdrowia. W ustawie z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
1440, z póŸn. zm.),- okreœlaj¹cej zasady nabywania prawa do œwiadczeñ typu ubezpieczeniowego, a wiêc
finansowanych i pozostaj¹cych w zwi¹zku z funduszem gromadzonym na ten cel ze sk³adek osób ubezpie-
czonych- przes³anki nabycia prawa do emerytury zosta³y sformu³owane w sposób bezwzglêdnie obowi¹zuj¹-
cy. Zaœ przepisy umo¿liwiaj¹ce wczeœniejsze przejœcie na emeryturê, niemaj¹ce pokrycia w sk³adce na
ubezpieczenie emerytalne, s¹ stopniowo wygaszane, a¿ do ca³kowitej ich likwidacji.

W zreformowanym systemie emerytalnym nie przewidziano mo¿liwoœci utrzymania przywileju
wczeœniejszej emerytury dla ¿adnej grupy zawodowej. Tylko dla osób pracuj¹cych w ekstremalnych warun-
kach, na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ( Dz. U. Nr 237, poz. 1656,
z póŸn. zm.), utworzono odrêbny, przejœciowy system emerytur pomostowych.

Równoczeœnie Departament pragnie podkreœliæ, ¿e ujednolicenie wieku emerytalnego na poziomie 67
lat, w zwi¹zku z przyjêt¹ przez Sejm w dniu 11 maja 2012 r. ustaw¹ o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw, nie naruszy uprawnieñ do emerytury pomostowej.
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Na podstawie przepisów tej ustawy pielêgniarki i po³o¿ne mog¹ ubiegaæ siê o prawo do emerytury
pomostowej ju¿ w wieku 55 lat, je¿eli wykonuj¹ pracê w szczególnych warunkach lub o szczególnym charak-
terze wymienion¹ w art. 3 do ustawy o emeryturach pomostowych i w za³. Nr 1 i 2 do tej ustawy oraz spe³niaj¹
pozosta³e kryteria ustawowe, od których zale¿y ustalenie prawa do emerytury pomostowej.

Z wyrazami szacunku,
Zastêpca Dyrektora Departamentu

Zbigniew Januszek

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 04 maja 2015 r.
DEPARTAMENT PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
IK: PP-K.0762.7.2015

Przewodnicz¹ce/Przewodnicz¹cy
Okrêgowych Rad Pielêgniarek i Po³o¿nych
wg rozdzielnika

Szanowni Pañstwo!
W zwi¹zku z licznymi pismami przekazywanymi co roku przez Okrêgowe Izby Pielêgniarek i Po³o¿-

nych zawieraj¹cymi stanowiska, apele, oœwiadczenia i wnioski podejmowane przez Okrêgowe Zjazdy Pielê-
gniarek i po³o¿nych, uprzejmie informujê, i¿ s¹ one sukcesywnie analizowane przez w³aœciwe komórki Minister-
stwa Zdrowia, inne resorty centralne oraz specjalistów w danych dziedzinach poruszanych tam zagadnieñ.

Opracowane stanowiska odnosz¹ce siê do zawodów pielêgniarki i po³o¿nej w ró¿nych aspektach
i zakresach tematycznych, s¹ umieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w zak³adce System
ochrony zdrowia, Kadra medyczna i kszta³cenie, Pielêgniarki i Po³o¿ne, O zawodach pielêgniarki i po³o¿nej,
Samorz¹d zawodowy pielêgniarek i po³o¿nych w czêœci Zobacz stanowiska dotycz¹ce Apeli Okrêgowych Izb
Pielêgniarek i Po³o¿nych.

Z powa¿aniem,
Dyrektor Departamentu Pielêgniarek i Po³o¿nych

    dr n. o zdr. Beata Cholewka

LIST OTWARTY

W sprawie sytuacji pielêgniarek i po³o¿nych województwa lubelskiego

Okrêgowe Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Bia³ej Podlaskiej, Che³mie, Lublinie i Zamoœciu oraz Zarz¹d
Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych dnia 24 listopada
2014 roku podpisa³y porozumienie o wspó³pracy i podjêciu dzia³añ na rzecz poprawy sytuacji zawodowej
pielêgniarek i po³o¿nych oraz zabezpieczenia spo³eczeñstwa w œwiadczenia pielêgniarskie i po³o¿nicze.

Strony podjê³y dzia³ania zmierzaj¹ce do zorganizowania spotkañ z przedstawicielami organów w³adzy
pañstwowej i samorz¹dowej oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat zabezpieczenia spo³e-
czeñstwa w œwiadczenia realizowane przez pielêgniarki i po³o¿ne. W Polsce dosz³o do pogorszenia siê
warunków wykonywania zawodów pielêgniarki i po³o¿nej. Sukcesywnie dochodzi do nak³adania na pielê-
gniarki i po³o¿ne kolejnych obowi¹zków, w tym tak¿e niezwi¹zanych z kwalifikacjami i kompetencjami zawo-
dowymi. Nast¹pi³ realny spadek wynagrodzeñ pielêgniarek i po³o¿nych. Nie ma niestety ¿adnych przes³anek,
aby Rz¹d RP wykazywa³ wolê realizacji korzystnych dla naszego œrodowiska zmian w ustawodawstwie.

Dlatego domagamy siê:
1. Podjêcia dzia³añ na rzecz niwelowania skutków braku pielêgniarek i po³o¿nych, bêd¹cych wynikiem:
- wysokiej œredniej wieku pielêgniarki 50
- wysokiej œredniej wieku po³o¿nej      49
- emigracji zarobkowej pielêgniarek i po³o¿nych;
- ma³ego zainteresowania m³odego pokolenia kszta³ceniem w zawodach pielêgniarki, po³o¿nej;
- niskiego wynagrodzenia w stosunku do wykszta³cenia i wykonywanej pracy.
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WskaŸnik zatrudnienia pielêgniarek na 1000 mieszkañców zarówno w województwie lubelskim, jak

i w ca³ej Polsce wynosi 5,4 i jest najni¿szy w Europie.

2. Pilnego rozwi¹zania problemu p³acowego w grupie pielêgniarek i po³o¿nych:

- wynagrodzenie pielêgniarki i po³o¿nej rozpoczynaj¹cej prace zawodow¹- na poziomie œredniej krajowej
   w sektorze przedsiêbiorstw.
- wdro¿enie mechanizmu gwarantuj¹cego wzrost wynagrodzenia pielêgniarki, po³o¿nej zgodnie z przygoto-
  waniem zawodowym i uzyskanymi kwalifikacjami w kszta³ceniu podyplomowym,
- zmiany norm zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych poprzez wprowadzenie zmian zapisów do tzw. rozporz¹-
  dzeñ koszykowych.
3. Zabezpieczenia spo³eczeñstwa w œwiadczenia pielêgniarskie i po³o¿nicze poprzez:
- okreœlenie docelowego wskaŸnika zatrudnienia pielêgniarek na 1000 mieszkañców.
- zabezpieczenia finansowania kszta³cenia na kierunku pielêgniarstwo i po³o¿nictwo,
- zapewnienie zatrudnienia pielêgniarek i po³o¿nych wchodz¹cych do zawodu na okres, co najmniej dwuletni
w podmiotach leczniczych, przy zagwarantowaniu odpowiednich warunków organizacyjnych oraz œrodków
finansowych z Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.
4. Zmniejszenia obci¹¿enia pielêgniarki  i po³o¿nej prac¹ administracyjn¹

5. Zabezpieczenia czasu pracy pielêgniarki i po³o¿nej w jednostkach ochrony zdrowia zapewniaj¹c¹

   ci¹g³oœæ opieki nad pacjentem.

6. Rzetelnego informowania spo³eczeñstwa na temat dzia³añ Rz¹du RP prowadz¹cych do niwelowania

    skutków braku pielêgniarek i po³o¿nych oraz jego negatywnego wp³ywu na zabezpieczenie spo³e-

   czeñstwa w œwiadczenia zdrowotne.

Najwy¿sza pora dostrzec wskazane problemy, które w efekcie doprowadziæ mog¹ do pozbawienia
spo³eczeñstwa polskiego, dostêpu do profesjonalnej opieki pielêgniarskiej.

Dlatego samorz¹d zawodowy pielêgniarek i po³o¿nych wraz z OZZPiP apeluj¹ do Rz¹du RP i samorz¹-
dów lokalnych do podjêcia dzia³añ na rzecz realnej poprawy sytuacji zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych.

Przewodnicz¹ca            Przewodnicz¹cy

    Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych

w Bia³ej Podlaskiej                w Lublinie

El¿bieta Celmer vel Domañska              Andrzej Tytu³a

Wiceprzewodnicz¹ca Przewodnicz¹ca

    Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych

       w Che³mie    w Zamoœciu

   Bernarda Mrozek  Danuta Kusiak

Przewodnicz¹ca Zarz¹du Regionu Lubelskiego

Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego

Pielêgniarek i Po³o¿nych

Maria Olszak - Winiarska

Ostatni Dy¿ur
   Warszawa, 30 kwietnia 2015 r.

Pani/Pan
Przewodnicz¹ca/cy
Okrêgowych Rad Pielêgniarek i Po³o¿nych

Szanowni Pañstwo

Ogólnopolska kampania spo³eczna Naczelnej Rady Pielêgniarek Po³o¿nych pt. ,,Ostatni dy¿ur" rozpocznie
siê konferencj¹ prasow¹ 27 maja 2015 r. o godzinie 11 otwarcie Kampanii odbêdzie siê w opuszczonym
szpitalu przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Dawny szpital dzieciêcy Omega to pierwsza w historii
warszawska placówka szpitalna, która zosta³a zlikwidowana. W konferencji prasowej wezm¹ udzia³ Przewod-
nicz¹ce Okrêgowych Rad Pielêgniarek i po³o¿nych. Przestrzeñ i historia opuszczonego szpitala bêdzie
doskona³ym t³em i kontekstem przekazywanych na spotkaniu danych z raportu o sytuacji zawodowej Pielê-
gniarek i Po³o¿nych.
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Konferencja prasowa oficjalnie rozpocznie kampaniê ,,Ostatni dy¿ur", w tym przede wszystkim dzia³ania
realizowane w Internecie. Podczas konferencji uruchomiona zostanie strona internetowa kampanii ostatnidy-
zur.pl. Za poœrednictwem kana³ów social media (Facebook, Twister) prowadzona bêdzie relacja ,,na ¿ywo" z
konferencji, w³aœnie tam pojawiaj¹ siê pierwsze zdjêcia i wypowiedzi przedstawicieli Naczelnej Rady. Od tego
momentu rozpocznie siê zbieranie podpisów pod recept¹- spo³ecznym apelem do polskich decydentów o
poprawê sytuacji zawodowej pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce.

Równoleg³e do przebiegu kampanii internetowej, odbywaæ siê bêd¹ konferencje Okrêgowych Izb Pielêgnia-
rek i Po³o¿nych w województwach. Konferencje ,,Ostatni dy¿ur" bêd¹ spotkaniami dedykowanymi lokalnym
mediom i politykom. Celem spotkañ bêdzie promocja kampanii w lokalnych spo³ecznoœciach i wybrzmienie
specyfiki i skali problemu w danym regionie. Koncepcja spotkañ zostanie przekazana Pañstwu  w osobnym
dokumencie.

Na miesi¹c przed rozpoczêciem akcji, jesteœmy na etapie przygotowawczym ca³ej infrastruktury kampanii.
Wypracowywana zostaje strategia komunikacyjna kampanii (przekazy, retoryka, argumentacja, obszary te-
matyczne itd.). Przygotowana jest strona internetowa kampanii oraz mechanizm zbierania recept on-line.
Przygotowywane s¹ materia³y i narzêdzia prowadzenia dzia³añ w Internecie. Na 8 maja zaplanowane jest
nagranie trzech przewodnich spotów filmowych kampanii.

Na tym etapie rozpoczynamy rozmowy z organizacjami pozarz¹dowymi, które potencjalnie mog¹ zaanga¿o-
waæ siê w nasze dzia³ania i wesprzeæ kampaniê ,,Ostatni dy¿ur".

Z powa¿aniem,
Prezes NRPiP
dr n. med. Gra¿yna Rogal- Pawelczyk.

„Nie umiera ten,

Kto pozostaje w naszej pamiêci”

Wyrazy g³ebokiego wspó³czucia i s³owa otuchy
z powodu œmierci

MAMY

Kole¿ance Jolancie Raczyñskiej

Sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
z Oddzia³u Psychiatrycznego II

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Che³mie

„Najtrudniej rozstaæ siê z kimœ bliskim

najdro¿szym...”

Serdeczne wyrazy wspó³czucia i s³owa otuchy
z powodu œmierci

TATY

Kole¿ance Bo¿enie Rondoœ

Sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
z Oddzia³u Psychiatrycznego II

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Che³mie

Z ¿a³obnej karty ...



"ZAMIASTKI"

Zamiast szukaæ cudzych ¿on,

wracaj lepiej gdzie twój dom.

Zamiast b³¹kaæ siê po sadzie,

zmieñ zajêcie - si¹dŸ na zadzie.

Zamiast lataæ samolotem,

telewizor miej z pilotem.

Zamiast segregowaæ œmieci,

wrzucaj wszystko, tak jak leci.

Zamiast myœleæ wci¹¿ o dupie,

zmieñ nawyki, bo s¹ g³upie.

Zamiast wspieraæ, coœ co nowe,

spróbuj stare, ju¿ gotowe.

Zamiast chodziæ do szmateksu,

kup ubranie z Coratrexu.

Zamiast pi³kê kopaæ nog¹,

korkotrampki w³ó¿ pomog¹.

Zamiast w³aziæ wci¹¿ na drzewa,

u¿yj mózgu, niech dojrzewa.

Zamiast chodziæ do opery,

powyj g³oœno do cholery!

Zamiast chodziæ do fryzjera,

ogol g³ówkê a¿ do zera.

Zamiast pisaæ pamiêtniki,

wstawiaj plusy do rubryki.

Zamiast spêdzaæ czas na korcie,

pomyœl ju¿ o innym sporcie.

Zamiast sypiaæ gdzieœ w hotelu,

na piechotê dojdŸ do celu.

Zamiast s³uchaæ wci¹¿ muzyki,

œci¹g s³uchawki, bo masz tiki.

Zamiast czytaæ felietony,

przerzuæ wêgla cztery tony.

Zamiast paliæ papierosy,

zacznij jadaæ kabanosy.

Zamiast œpiewaæ wci¹¿ piosenki,

zsuñ spódniczkê, w³ó¿ spodenki.

Zamiast krêciæ kierownic¹,

wa³kuj ciasto nad stolnic¹.

Zamiast wciskaæ farmazony,

dostrze¿ piêkno w³asnej ¿ony.

Zamiast cisn¹æ sok z cytryny,

dodaj kwasku, wyjdŸ z rutyny.

Zamiast wi¹zaæ koniec z koñcem,

luz - najlepszy jest pod s³oñcem.

      Iwona Chudoba



Godziny pracy Przewodnicz¹cej ORPiP w Che³mie
Wies³awa Szaniawska

poniedzia³ek, wtorek, œroda, pi¹tek  14.15 - 18.15

czwartek  11.00 - 15.00

Wiceprzewodnicz¹ca Bernarda Mrozek         tel. 82 576-21-70

Wiceprzewodnicz¹ca Beata Bornus-Chmielewska         tel. 82 562-31-98

Sekretarz Beata ̄ ó³kiewska         tel. 82 562-32-10

Redakcja:
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OKRÊGOWA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH W CHE£MIE

UL. OB£OÑSKA 20, 22-100 CHE£M

TEL./FAX 82 565 43 73

e-mail:oipipchelm@o2.pl

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl

Nr konta: Bank Zachodni WBK Oddzia³ w Che³mie 51 1500 1373 1213 7003 5127 0000

OKRÊGOWA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH W CHE£MIE
DY¯URY PE£NI¥:

pierwsza œroda miesi¹ca w godzinach 15.00 - 17.00
trzecia œroda miesi¹ca dy¿ur telefoniczny w godzinach 08.00 - 10.00

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

OKRÊGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŒCI ZAWODOWEJ
PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH W CHE£MIE

pierwszy wtorek miesi¹ca w godzinach 15:00 - 17:00
dy¿ur telefoniczny tel. 82 565 43 73 lub tel. 82 562 33 65

OKRÊGOWY S¥D
PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH

W CHE£MIE

BIURO CZYNNE:

poniedzia³ek od 7.30 do 15.30

wtorek od 7.30 do 15.30

œroda od 7.30 do 17.00

czwartek od 7.30 do 15.30

pi¹tek od 7.30 do 15.30


