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Jubileusz 25-lecia
Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

WYDANIE SPECJALNE INFORMATORA Z OKAZJI XXV-LECIA OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAMOŚCIU 

SAMORZĄD:
- reprezentuje 
- broni godności zawodowej
- upowszechnia zasady etyki
- integruje
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Szanowne Panie Położne, 

Szanowne Panie Pielęgniarki,

Panowie Pielęgniarze

Z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

składam serdeczne życzenia,

samych radosnych i pomyślnych dni,

szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym, 

satysfakcji z wykonywania zawodu,

zdrowia i spokoju.

Niech każdy dzień będzie świętem, 

niech nigdy nie zabraknie Wam ciepła

i życzliwości którymi obdarzacie pacjentów.

Z wyrazami szacunku 

Danuta Kusiak 
Przewodnicząca Okręgowej

Rady Pielęgniarek i Położnych
w Zamościu

na Konferencję z okazji Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

„Pielęgniarstwo polskie
pielęgniarstwem europejskim”

dnia 17 czerwca 2016 r.

Pensjonat „Myka”
Zamość, ul. Starowiejska 23a

Program konferencji 
16.00-16.30 – Rejestracja uczestników 
16.30-16.40 – Uroczyste otwarcie konferencji
16.40-17.30 – Wykład z okazji 

Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej 

  „Pielęgniarstwo polskie 
pielęgniarstwem europejskim 
– mgr Teresa Kuziara 

17.30-18.00 – Występ artystyczny 
18.00-23.00 – Uroczysta kolacja 

Zgłoszenia należy dokonać do dnia
10 czerwca 2016 roku. 

Ilość miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata konferencyjna 50 zł od osoby,
płatne w biurze Okręgowej Izby

Pielęgniarek i Położnych w Zamościu.

ZAPROSZENIE

Dodatkowe informacje pod nr telefonu
84 639 31 97 lub 84 639 07 06
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wodowego przyczyni się do zmian w opiece zdro-
wotnej. Szczególną domeną były: zmiana sposobu 
wykonywania zawodu oraz wykazywanie roli, jaką 
powinny odgrywać pielęgniarki i położne w zaspo-
kajaniu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Nie 
było to łatwe. 

Przekształcenia, które następowały w ochronie 
zdrowia i ogrom wyzwań, mogły przerażać. Jednak 
z wielkim zapałem i nadzieją członkowie Komitetu 
Organizacyjnego podjęli działania przygotowując 
I Krajowy Zjazd. Było to ogromne przeżycie i waha-
nie: uda się czy nie? Czy przejęcie kontroli nad przy-
szłością zawodu, ustalenie priorytetów, pozwoli kie-
rować naszą pracą, aby profesjonalnie realizować 
autonomiczne cele? 

Najważniejszym wydarzeniem było uchwalenie 
19 kwietnia 1991 roku ustawy o samorządzie. Dzię-
ki niej samorząd został powołany do życia. Po raz 
pierwszy w historii pielęgniarstwa w Polsce pozwo-
lono naszej grupie zawodowej decydować o sobie 
oraz zwrócono uwagę, że stanowimy odrębną grupę 
zawodową. Powstanie samorządu sprawiło, że stali-
śmy się niezależnym ciałem opiniotwórczym. 

Dzisiejsze czasy potwierdzają rangę zadań, jakie 
mamy do wykonania w samorządzie. Bo przecież 
od właściwego przygotowania i kompetencji, ale też 

od postawy etyczno-moralnej każdego z nas zale-
ży w istotnym stopniu skuteczność funkcjonowa-
nia naszej samorządowej organizacji, jej faktyczny 
wpływ na zmiany w ochronie zdrowia, na rozwój 
kadr pielęgniarskich, na prestiż zawodów pielę-
gniarki i położnej.

Można śmiało powiedzieć, że powołując do życia 
samorząd, otwarto nowy rozdział w historii pielę-
gniarstwa i położnictwa, którego motto brzmi: „NIC 
O NAS BEZ NAS”. Poprzez przyznanie samorządowi 
prawa do sprawowania pieczy i nadzoru nad należy-
tym wykonywaniem naszych zawodów w granicach 
interesu publicznego i dla jego ochrony, każdy z nas 
stał się immanentną częścią władztwa państwowe-
go. Poprzez przejęcie jego uprawnień i obowiązków, 
każdy z nas daje wyraz wiarygodności i rzetelności 
w prowadzeniu spraw zawodowych. Harmonijne 
łączenie złożonych funkcji w samorządzie zawodo-
wym, powinności wobec zawodu i wobec społeczeń-
stwa wymaga postępowania wolnego od dowolności 
i partykularyzmu oraz uświadamia wszystkim za-
interesowanym potrzebę działania zgodnego z in-
teresem publicznym. Oznacza to również zaufanie 
członków do własnej organizacji, ale także obywateli 
do naszej organizacji i jej członków. Ważne również 
jest podejmowanie dyskusji na temat rosnących wy-

Życie człowieka ma niezwykłą wartość poprzez 
doświadczenia, umiejętności znalezienia szczęścia, 
dlatego wystarczy mieć cel, widzieć go, wiedzieć, 
że jest dla nas i realizować go. Taki cel obrała sobie 
grupa zawodowa pielęgniarek i położnych, przygo-
towując powołanie samorządu zawodowego. 

Samorządność polskich pielęgniarek i położnych 
była nam dana w latach rodzenia się „Solidarności” 
Służby Zdrowia, bo na tym reformatorskim nurcie 
koleżanki i koledzy zainicjowali i przeprowadzili 
ważne dla naszego środowiska zmiany. Zryw spo-
łeczny i zawodowy tamtych czasów nie tylko wpłynął 
na rodzenie się ruchów wolnościowych w naszym 
kraju, ale uświadomił milionom Polaków, w tym 
także tysiącom pielęgniarek i położnych wartość ich 
pracy. Wskazał możliwości do skonsolidowania sił 
dla obrony godności zawodu, znaczenia pracy pie-
lęgniarek i położnych dla społeczeństwa i każdego 
pacjenta, dla systemu ochrony zdrowia i gospodarki 
kraju. Dziś wiemy, że determinacja pielęgniarek i po-
łożnych w dążeniu do samodzielności zawodowej 
i samorządności, w połączeniu z dobrym wyczuciem 
realiów politycznych i społecznych, pozwoliły naszej 
grupie zawodowej utworzyć samorząd zawodowy.

Komitet Organizacyjny Samorządu Pielęgniarek 
i Położnych wierzył, że stworzenie samorządu za-

„Jest tylko kilka chwil w życiu,
w których jesteśmy świadkami historii”
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łożne kwalifikacji w różnych formach kształcenia 
podyplomowego. Samorząd postawił na zawodowy 
profesjonalizm. Systematycznie wzrasta znaczenie 
pielęgniarek i położnych w sektorze ochrony zdro-
wia oraz w społeczeństwie.

Również Członkowie Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Zamościu bardzo aktywnie pra-
cowali na rzecz swojej izby, w strukturach Naczelnej 
Rady, w pracach sejmowej i senackiej komisji zdro-
wia i innych organizacjach działających na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa.

Samorząd ciągle domagał się zmian systemo-
wych w ochronie zdrowia, wskazywał kierunki, 
w jakim powinny one dążyć. 

Dwadzieścia pięć lat samorządu zawodowego 
sprzyja refleksji i dyskusji nad przyszłością i dal-
szym funkcjonowaniem organizacji, której istotą jest 
wzmacnianie struktury demokratycznego państwa, 
umacnianie społeczeństwa świadomego i odpowie-
dzialnego za określony obszar aktywności zawodo-
wej i społecznej. W przypadku samorządu pielęgnia-
rek i położnych jest to obszar ochrony zdrowia. A więc 
obszar o kluczowym znaczeniu dla każdego obywa-
tela. Jestem przekonana, że w procesie ewolucyjnych 
zmian możemy liczyć na zaangażowanie i aktywność 
naszych następców, młodych ludzi z silnym poczu-
ciem tożsamości zawodowej i odpowiedzialności 
zawodowej, prezentujących właściwe postawy etycz-
ne. Wierzę, że zapewnią oni rozwój organizacji samo-
rządnej, zdolnej do samostanowienia, doskonalenia 
norm i ochrony wartości, które chcemy pielęgnować.

Mam nadzieję, że następne okrągłe rocznice na-
szego samorządu zaowocują wieloma istotnymi 

i pozytywnymi zmianami. Jednak, aby dokonać 
rzeczy wielkich, musimy nie tylko działać, ale i ma-
rzyć, nie tylko planować, ale i wierzyć. Pokazały to 
25 lat temu nasze koleżanki i koledzy. Nam przypadł 
obowiązek umacniania i rozwijania idei demokra-
cji, solidarności i odpowiedzialności za zawód i jego 
rozwój dla dobra społecznego, ekonomicznego i kul-
turowego kraju.

Dzieje samorządu zawodowego pielęgniarek i po-
łożnych to także w pewnym sensie historia ka-
rier zawodowych osób, które miały odwagę, siłę  
i determinację podjąć się dzieła przekształcenia 
pielęgniarstwa polskiego.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim 
pionierkom i kontynuatorkom za ogromny wkład 
pracy w tworzenie podwalin i korzeni Naszego sa-
morządu. 

Nie każdy zawód może tworzyć samorząd zawo-
dowy. Nam się udało. Miejmy, zatem odwagę, aby 
realizować swoje marzenia. 

Dziękuję za dwadzieścia pięć lat wspólnej pracy 
i współpracy, za zaangażowanie, wierność warto-
ściom i bezinteresowność.

Życzę wytrwałości i satysfakcji, a przede wszyst-
kim wiary w to, że razem możemy zdziałać więcej. 

Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Danuta Kusiak

magań i zawodowej odpowiedzialności. Uprawnie-
nia, które uzyskaliśmy to następny etap. Wynikają 
one z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, 
która reguluje status zawodowy pielęgniarek i położ-
nych jako zawodów samodzielnych. Zawody pielę-
gniarki i położnej są zawodami zaufania publiczne-
go. Wynika to wprost z normy wprowadzonej z art. 
17 ust. 1 Konstytucji RP.

Samorząd zawodowy od momentu rozpoczęcia 
przemian ustrojowych w Polsce postrzegany był jako 
ważny element państwa demokratycznego. U jego 
podłoża leży potrzeba ochrony naszych zawodów, 
reprezentowanie interesów zawodowych, społecz-
nych, gospodarczych oraz nadzór nad wykonywa-
niem zawodu. Oznacza to społeczne zaufanie, po-
legające na założeniu, że wszyscy, którzy wykonują 
zawód pielęgniarki czy położnej, kierują się dobrą 
wolą i właściwymi motywacjami, dokładają należy-
tej staranności zawodowej oraz prezentują wartości 
i postawy etyczne takie, jakich społeczeństwo od tych 
zawodów oczekuje. Udowadnianie, przekonywanie 
o naszym statusie nie było łatwe. Praca była trudna, 
choćby dlatego że niejednokrotnie nasze postulaty 
były niezrozumiałe. Zdawaliśmy sobie sprawę, że 
działalność samorządu to nie tylko załatwianie spraw 
bieżących, ale również inwestowanie w przyszłość. 
Byliśmy i jesteśmy środowiskiem, które nie czeka 
biernie, aż ktoś ofiaruje mu lepsze jutro. Od lat aktyw-
nie włączamy się w proces zmian. 

Niezbędnym było uchwalenie Kodeksu Etyki 
Zawodowej. Bardzo szybko postępowała również 
transformacja w kształceniu, zarówno przeddyplo-
mowym jak i podnoszenie przez pielęgniarki i po-
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 13. Kuźniarz Alina – Wojewódzki Szpital 
Zespolony Zamość

 14. Królik Joanna – Wojewódzki Szpital 
Zespolony Zamość

 15. Liwak Anna – Wojewódzki Szpital 
Zespolony Zamość

 16. Lalik Barbara – Wojewódzki Szpital 
Zespolony Zamość

 17. Łukomska Lucyna – Wojewódzki Szpital 
Zespolony Zamość

 18. Martyn Janina – ZOZ Tomaszów
 19. Mazurek Teresa – Wojewódzki Szpital 

Zespolony Zamość
 20. Molas Stanisława – Wojewódzki Szpital 

Zespolony Zamość
 21. Orchowska Stanisława
   – Szpital Radecznica
 22. Proc Elżbieta – ZOZ Tomaszów 
 23. Rycak Halina – WZMet Zamość
 24. Stolarczyk Barbara – ZOZ Hrubieszów
 25. Tkaczyk Teresa – Wojewódzki Szpital 

Zespolony Zamość
 26. Sowińska Teresa – Wojewódzki Szpital 

Zespolony Zamość
 27. Sachajko Ewa – Wojewódzki Szpital 

Zespolony Zamość
 28. Sadoń Zofia – ZOZ Tomaszów

 29. Wachowicz Helena – ZOZ Biłgoraj
 30. Wdowiak Barbara – Poliklinika MSW
 31. Zynicha Joanna – ZOZ Biłgoraj
 32. Zarusińska Izabela – ZOZ Hrubieszów
 33. Żyła Ewa – Wojewódzki Szpital 

Zespolony Zamość 

Podobne komitety powstały na terenie całego 
kraju. Zadaniem ich było opracowanie ustawy o Sa-
morządzie Pielęgniarek i Położnych, przygotowa-
nie naszego środowiska do wyborów delegatów na 
I Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych oraz jego 
organizację.

Komitet organizacyjny brał czynny udział w pra-
cach nad projektem ustawy. W czasie konsultacji 
społecznych projekt był wielokrotnie zmieniany 
i poprawiany. Zastanawiano się, czy pielęgniarki 
i położne mają należeć do jednego samorządu, po-
dobnie pielęgniarki zatrudnione w resortowej służ-
bie zdrowia.

W naszym województwie położne wypowie-
działy się za przynależnością do wspólnego sa-
morządu, takie samo zdanie miały również pielę-
gniarki z Polikliniki MSW, Wojska, kolejowej służby 
zdrowia.

Dnia 16 stycznia 1990 roku na Walnym Ze-
braniu delegatów pielęgniarek i położnych 
województwa zamojskiego wybrano Tym-

czasowy Komitet Organizacyjny Samorządu Pielę-
gniarek i Położnych, które odbyło się w Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym w Zamościu.

Przewodniczącą Tymczasowego Komitetu Orga-
nizacyjnego została Pani Jolanta Pakos.

W skład Komitetu weszły:
 1. Cap Jolanta – ZOZ Biłgoraj
 2. Bil Elżbieta – ZOZ Biłgoraj
 3. Błaszczuk Joanna – ZOZ Hrubieszów
 4. Bobrowicz Halina – ZOZ Hrubieszów
 5. Dąbrowska Janina – ZOZ Hrubieszów
 6. Droździel Jadwiga – ZOZ Tomaszów
 7. Góra Krystyna – ZOZ Tomaszów
 8. Grochala Helena – ZOZ Tomaszów
 9. Kapica Marianna – Szpital Szczebrzeszyn 
 l0. Krupska Mirosława – Przychodnia Lekarska 

PKP
 11. Kudełko Marcjanna – Przychodnia Lekarska 

TSWL
 12. Kuśmierczuk Krystyna
   – Izba Porodowa
    Dębowiec

Jak zaczynaliśmy:
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych:
– Władysław Bochyński
– Marcela Dziura
– Barbara Jasina
– Romana Korpal
– Andrzej Kraszkiewicz
– Mirosława Kropop
– Danuta Kusiak
– Stanisława Rybak
– Halina Rycak
– Elżbieta Siemko
– Maria Stelmach
– Barbara Stolarczyk
– Helena Wachowicz
– Joanna Walewander
– Maria Szymańska
– Barbara Wdowiak

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Małgorzata Gładysz
Członkowie:
– Wojciech Sawa
– Anna Bartosz
– Mieczysława Leszek
– Halina Bobrowicz
– Barbara Maj
– Elżbieta Szulżyk

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca – Lidia Komincz 
Członkowie:
– Krystyna Góra
– Grażyna Kalinowska
– Zofia Kaczmarczyk
– Maria Krawczyk
– Danuta Łosiewicz
– Barbara Perehubka

Dnia 2 października 1991 roku w sali konferen-
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu 
o godzinie 10.00 odbył się I Okręgowy Zjazd 

Delegatów Samorządu Pielęgniarek i Położnych Wo-
jewództwa Zamojskiego. W Zjeździe udział wzięło 
148 delegatów co świadczy o ogromnym zaintere-
sowaniu naszego środowiska powstałym samorzą-
dem. 
Podczas Zjazdu dokonano wyboru władz nowo-
powstałego samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych.

Jolanta Pakos – Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Zamościu I Kadencji

I Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

I Kadencja 1991-1995

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Jolanta Pakos
Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Zamościu
II Kadencji
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Na I Krajowy Zjazd wybrano 
następujących delegatów:
– Jolanta Kasprzak
– Krystyna Góra
– Halina Rycak
– Stanisława Rybak
– Helena Wachowicz

– Barbara Jasina
– Teresa Mazurek
– Krystyna Wieczerzak 

Po 12-godzinnych zmaganiach w miłej i przyja-
znej atmosferze Zjazd zakończył swoje obrady. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej – Zofia Sadoń
Zastępcy Okręgowego Rzecznika:
– Teresa Mazurek
– Izabela Zarusińska
– Henryka Momot
– Urszula Jaroszkiewicz

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Zamościu
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W dniu 4 października 1995 roku w sali kon-
ferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Zamościu o godzinie 10.00 rozpoczął 

obrady Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu.
W Zjeździe uczestniczyło 123 delegatów. Podczas 
Zjazdu delegaci przyjęli sprawozdania przedstawio-
ne przez Przewodniczące Organów Okręgowej Rady 
i udzielili absolutorium Ustępującej Radzie. W dru-
gim etapie Zjazdu dokonano wyboru nowych władz 
samorządowych.
Podczas Zjazdu dokonano wyborów organów Izby.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

II Kadencja 1995-1999

Jolanta Pakos
Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Zamościu
II Kadencji

Od lewej: Lekarz Wojewódzki Jacek Koziejowski, Pielęgniarka Wojewódzka Grażyna Łogin, Wojewoda Zamojski Bogdan Kawałko, 
 Przewodnicząca ORPiP Jolanta Pakos
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych:
– Joanna Walewander
– Lucyna Podhajna-Wójtowicz
– Barbara Maj
– Anna Czerniec
– Władysław Bochyński
– Jacek Osiniak
– Maria Szymańska
– Elżbieta Kościelska
– Urszula Kawka
– Liliana Kalacińska
– Izabela Zarusińska
– Lucyna Serek
– Jadwiga Kurdybanowska
– Stanisława Okólska
– Barbara Perehubka
– Danuta Kusiak
– Zofia Podoba-Dudek

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Barbara Stolarczyk
Członkowie:
– Marcela Dziura
– Mieczysława Leszek
– Urszula Górczyńska
– Teresa Jasielska
– Krystyna Góra
– Zofia Misiura

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca – Lidia Krzyszczuk
Członkowie:
– Wojciech Adamczyk
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– Jolanta Mormon
– Maria Krawczyk
– Zofia Karczmarczyk
– Bożena Szczepaniuk
– Maria Głowicka

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej – Zofia Sadoń
Zastępcy Okręgowego Rzecznika:
– Krystyna Łój
– Halina Bobrowicz
– Alicja Makuch
– Maria Diadia
Na II Krajowy Zjazd wybrano następujących
delegatów:
– Jolanta Pakos
– Krystyna Góra
– Władysław Bochyński
– Anna Czerniec
– Renata Wiśniewska
– Barbara Jasina

Obrady Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
skończyły się podziękowaniami skierowanymi do 
wszystkich którzy współpracowali z samorządem. 
Pielęgniarkom Naczelnym i Przełożonym podzięko-
wano za pomoc w rozstrzyganiu problemów zawo-
dowych.
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STRATEGIA DLA SAMORZĄDU
Zmiany zachodzące w systemie ochrony zdrowia 
w Polsce rodzą serię pytań związanych z profesją 
pielęgniarki i położnej. Problemem tu nie jest to, czy 
pielęgniarki powinny zmieniać sposób wykonywa-
nia zawodu, ale to:
– jak dokonać zmiany,
– jakie role i funkcje będą pełnić w zmienionym 

systemie,
– jakie będzie ich miejsce w zaspokajaniu potrzeb 

zdrowotnych społeczeństwa,
– jaka będzie ich pozycja społeczna i materialna.
W 1988 roku na zorganizowanej przez Światową 
Organizację Zdrowia Europejskiej Konferencji Pie-
lęgniarstwa, pielęgniarki wybrały strategię „ Zdrowie 
dla wszystkich” jako wiodącą dla rozwoju profesji. 
Zgodnie z nową wizją pielęgniarka ma być:
– wykwalifikowanym pracownikiem,
– samodzielnie wykonywać swój zawód,
– współpracować z innymi przedstawicielami za-

wodów medycznych w procesie opieki zdrowot-
nej w każdym środowisku.

W realizacji takiego obrazu pielęgniarki i położne 
napotykają trudności:
– brak lub niepełny udział w ustalaniu strategii dzia-

łania i podejmowaniu decyzji rozwoju systemu 
ochrony zdrowia na wszystkich jego szczeblach,

– ograniczenie władzy pielęgniarskiej na wszyst-
kich szczeblach kierowania,

– medykalizacja działań opieki zdrowotnej oraz 
umniejszenie znaczenia pielęgnowania,

– ograniczenie autonomii zawodowej pielęgniarek 
i położnych,

– złe warunki pracy, niskie pobory, niewielkie 
możliwości awansu,

– niewłaściwa edukacja,
– spadek zainteresowania nauką zawodu.
Powstanie i rozwój samorządu zawodowego pie-
lęgniarek i położnych przyczyniło się do wzrostu 
aktywności i świadomości tej grupy zawodowej. 
Dla rozwoju pielęgniarstwa w Polsce znaczenie 
mają:
– inicjatywy podejmowane przez samorząd,
– współdziałanie z administracją państwową na 

rzecz uzyskania nowej pozycji pielęgniarki i po-
łożnej w systemie ochrony zdrowia.

Samorząd pielęgniarek i położnych funkcjonuje na 
mocy Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku realizując 
działania:
– zmierzające do podnoszenia i utrzymania wyso-

kiego poziomu wykonywania zawodu,
– podnoszenia i umacniania prestiżu grupy zawo-

dowej w społeczeństwie,
– czuwanie nad warunkami pracy i płacy pielę-

gniarek i położnych, inicjatywy na rzecz poprawy 
tych warunków.

Samorząd pielęgniarek i położnych przyjął strategię 
działania na najbliższe lata. Ustalono:
1) Cel strategiczny. Poprawa pozycji zawodowej 

i społecznej pielęgniarek i położnych w Polsce.
2) Główne kierunki osiągnięcia tego celu:

– wysoki poziom wykonywania zawodu,
– modernizacja kształcenia i doskonalenia za-

wodowego,
– zmniejszenie różnic płacowych i poprawa 

warunków pracy.

SAMORZĄD jest organizacją demokratyczną, apo-
lityczną i niezależną w realizacji swoich zadań.
Scala niejednorodne, zdezintegrowane środowisko 
zawodowe-niedowartościowane, cierpiące z powo-
du niskiego statusu zawodowego i materialnego.
Wyraża postawy, opinie i oczekiwania polskich 
pielęgniarek i położnych.
Poszukuje dróg rozwoju środowiska i wytycza cele 
cząstkowe, które przyczyniają się do poprawy kon-
dycji zawodowej i bytowej środowiska. Uwzględ-
nia przy tym trudne realia reformy systemu ochro-
ny zdrowia, starając się wykorzystać szansę, jaką 
otwiera ona przed przedstawicielami naszych za-
wodów.
Jest adwokatem pielęgniarek i położnych broniąc 
ich interesów w realiach z innymi grupami zawodo-
wymi i instytucjami.
Tworzy mechanizmy umożliwiające profesjo-
nalne i samodzielne funkcjonowanie w struktu-
rach zreformowanego systemu opieki zdrowotnej. 
Wypracowuje wzorce postępowania gwarantujące 
wysoką jakość pielęgniarskich usług. Uczestniczy 
w unowocześnieniu systemu edukacji pielęgniarek 
i położnych. Poprzez tworzenie kanonów kultury 
organizacyjnej wpływa na wizerunek profesjonali-
sty. Podmiotowe traktowanie pacjentów – kluczo-
wy element filozofii nowoczesnego pielęgniarstwa- 
kształtuje również podopiecznych pielęgniarek 
i położnych. Stają się oni świadomymi i aktywnymi 
odbiorcami usług zdrowotnych.
Są to niekwestionowane osiągnięcia samorządu. 
Trzeba je chronić i rozwijać w następnych latach 
naszej korporacji.



– wdrażanie i utrzymywanie standardów za-
wodowych,

– udział w pracach Krajowej Rady Akredytacyjnej,
– udział w zespołach akredytacyjnych w zakła-

dach opieki zdrowotnej na każdym szczeblu 
i w każdym resorcie,

– ocena jakości i ewaluacja standardów zgod-
nych ze światowymi i europejskimi trendami.

3. Stworzenie systemu zarządzania i nadzoru 
w pielęgniarstwie Zadania:
– współudział w tworzeniu systemu nadzoru 

specjalistycznego w pielęgniarstwie i położ-
nictwie na wszystkich szczeblach,

– współudział w określaniu kompetencji zawo-
dowych pielęgniarskiej kadry kierowniczej 
we wszystkich zakładach i resortach.

4. Promocja zdrowia jako zadanie dla pielęgnia-
rek i położnych w nowoczesnym systemie 
ochrony zdrowia Zadania:
– rozszerzenie działalności pielęgniarek i położ-

nych na rzecz promocji zdrowia społeczeń-
stwa w miejscu: nauki, pracy, zamieszkania,

– zagwarantowania udziału w tworzeniu i realiza-
cji programów promocji zdrowia społeczeństwa.

5. Promocja zawodu pielęgniarki i położnej Zadania:
– działania na rzecz prezentowania znaczenia 

pielęgniarki i położnej w nowoczesnym sys-
temie ochrony zdrowia,

– ocena sytuacji zawodowej i społecznej pielę-
gniarek i położnych.

6. Poprawa warunków pracy i płacy pielęgniarek 
i położnych Zadania:
– ocena warunków pracy pielęgniarek i położ-

nych we wszystkich zakładach i resortach,

– określanie szkodliwości i uciążliwości w pra-
cy pielęgniarek i położnych,

– podejmowanie działań na rzecz poprawy wa-
runków pracy,

– ocena zapotrzebowania na kadrę na pielę-
gniarskich stanowiskach pracy,

– podejmowanie działań na rzecz prawidłowe-
go (ilościowo i jakościowo) zatrudnienia pie-
lęgniarek i położnych,

– współdziałanie w zakresie negocjowania wa-
runków pracy i płacy,

– doradztwo w zakresie tworzenia układów 
pracy pracodawca – pielęgniarka, położna,

– współdziałanie (doradztwo) w zakresie two-
rzenia umów o pracę, kontraktów.

7. Współudział w tworzeniu nowych form opieki 
zdrowotnej (zakłady i oddziały pielęgnacyjna- 
opiekuńcze)

8. Zapewnienie miejsca pielęgniarkom i położ-
nym w zreformowanym systemie ubezpieczeń 
zdrowotnych

9. Działalność legislacyjna
– ustalenie możliwości realizacji zapisów usta-

wy o pielęgniarkach i położnych,
– udział w tworzeniu konsultowaniu i opinio-

waniu aktów prawnych związanych z zawo-
dem pielęgniarki i położnej,

– współpraca legislacyjna na wszystkich szcze-
blach administracji: państwa, samorządowej,

– nowelizacja aktów prawnych: inicjatywa, 
współdziałanie, opiniowanie.

10. Prowadzenie centralnego rejestru pielęgniarek 
i położnych.

W wyniku realizacji zadań powinny nastąpić zmia-
ny w sytuacji zawodowej, społecznej i ekonomicz-
nej pielęgniarek i położnych w Polsce.
Cele operacyjne strategii działania samorządu za-
wodowego pielęgniarek i położnych.
1. Reforma systemu kształcenia i doskonalenia 

zawodowego pielęgniarek i położnych Zadania:
– dostosowanie przeddyplomowe pielęgniarek 

i położnych do wymogów światowych,
– przygotowanie drożnego systemu kształce-

nia pielęgniarek i położnych w Polsce zgodnie 
z przyjętym dla kraju programem edukacji 
narodowej,

– wprowadzenie 3-letniego systemu kształce-
nia przeddyplomowego w szkołach o statusie 
wyższych szkół zawodowych zakończonego 
licencjatem,

– przygotowanie programów doskonalenia zawo-
dowego – podyplomowego zgodnie z koncepcją 
MEN kształcenia ustawicznego dorosłych,

– współdziałanie w tworzeniu Krajowej Rady 
Akredytacji ds. kształcenia i doskonalenia za-
wodowego,

– tworzenie centrów kształcenia ustawicznego 
dla pielęgniarek i położnych,

– zapewnienie możliwości doskonalenia po-
dyplomowego pielęgniarkom i położnym za-
trudnionym we wszystkich szpitalach,

– organizowanie konferencji i szkoleń na szcze-
blu krajowym i wojewódzkim,

– zapewnienie zawodowego funduszu szkole-
niowego. 

2. Zapewnienie wysokiej jakości wykonywania 
zawodu Zadania:
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych:
– Jolanta Pakos
– Lucyna Podhajna-Wojtowicz
– Barbara Maj
– Tomasz Dudek
– Dorota Kapuścińska
– Teresa Pułapa
– Wiesława Dziwota
– Danuta Kusiak
– Liliana Kalacińska
– Izabela Zarusińska
– Lucyna Serek
– Dorota Trześniowska
– Magdalena Borkowska
– Ewa Kalmuk
– Lucyna Łukomska
– Anna Robaczyńska
– Danuta Łosiewicz
– Beata Śpiewak
– Małgorzata Nowak

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Małgorzata Gładysz

 Członkowie:
– Alicja Kozłowska
– Agata Opała
– Jadwiga Sikora
– Anna Demuś
– Anna Surmacz
– Elżbieta Niściór

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca – Anna Janiec
Członkowie:
– Maria Lebiedowicz
– Stanisława Bartoń
– Anita Kutniowska
– Bożena Haciuk
– Alicja Kobak
– Barbara Fusiarz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej – Alicja Makuch
Zastępcy Okręgowego Rzecznika:
– Halina Raczkiewicz
– Małgorzata Panek

W dniu 12 października 1999 roku w sali kon-
ferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Zamościu o godzinie 10.00 rozpoczął 

obrady Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu.
W Zjeździe uczestniczyło 119 delegatów. Podczas 
Zjazdu delegaci przyjęli sprawozdania przedstawio-
ne przez Przewodniczące Organów Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych. Udzielili absolutorium 
ustępującej Radzie. W drugim etapie Zjazdu doko-
nano wyboru nowych władz samorządowych.
Podczas Zjazdu dokonano wyborów organów Izby.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

III Kadencja 1999-2003

Joanna Walewander
Przewodnicząca Okręgowej  
Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Zamościu
III Kadencji
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Wyróżnienia samorządowe otrzy-
mały pielęgniarki i położne pracu-
jące w Komitecie Organizacyjnym 
oraz członkowie organów Okręgowej 
Izby aktywnie uczestniczący w pra-
cach samorządu. 

– Stanisława Okólska
– Anna Buszowska

Na III Krajowy Zjazd wybrano 
następujących delegatów:
– Joanna Walewander
– Tomasz Dudek
– Teresa Pułapa
– Krystyna Grabowska

Zjazd zakończył obrady w późnych godzinach 
nocnych. Przewodnicząca Zjazdu życzyła wielu sił 
do realizacji zadań nowo wybranym organom Izby. 

Podczas III Kadencji w roku 2001 odbył się Jubi-
leusz X-lecia samorządu pielęgniarek i położnych. 
Decyzją Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 
8 marca 2001 roku została uhonorowana Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych Zamościu Jubileuszo-
wym Medalem Samorządu Pielęgniarek i Położnych.



Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych:
– Wiesława Bartmańska
– Władysław Bochyński
– Alicja Ćwik
– Ewa Duma
– Anna Fiedorowicz
– Zofia Gwizdała
– Elżbieta Hałas
– Liliana Kalacińska
– Ewa Kalmuk
– Danuta Kusiak
– Barbara Maj
– Beata Pachla
– Teresa Pułapa
– Lucyna Serek
– Grażyna Strachota
– Beata Szarnowska
– Bożena Szmit
– Teresa Wawryca
– Lucyna Podhajna-Wójtowicz

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Zamościu:

– Joanna Walewander
– Liliana Kalacińska
– Barbara Maj
– Teresa Wawryca
– Lucyna Serek
– Danuta Kusiak
– Ewa Duma
– Beata Pachla

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca – Anna Janiec
Członkowie:
– Alicja Kobak
– Renata Mamona
– Stanisława Wojciechowska
– Anna Błaszczyk

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej – Alicja Makuch
Zastępcy Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej:
– Elżbieta Kończewska
– Halina Raczkiewicz

W dniu 23 października 2003 roku w sali 
konferencyjnej Klubu Garnizonowego 
w Zamościu rozpoczął obrady Zjazd Spra-

wozdawczo-Wyborczy Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych Zamościu. W Zjeździe Uczestniczy-
ło 103 delegatów. Podczas Zjazdu delegaci przyjęli 
sprawozdania przedstawione przez Przewodniczą-
ce Organów Okręgowej Rady i udzielili absolutorium 
ustępującej Radzie. W drugim etapie Zjazdu doko-
nano wyboru nowych władz samorządowych.
Podczas Zjazdu dokonano wyborów organów Izby.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

IV Kadencja 2003-2007

Joanna Walewander
Przewodnicząca Okręgowej  
Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Zamościu
IV Kadencji



Delegaci na IV Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych:
– Joanna Walewander
– Kazimiera Rogucka
– Józefa Skakuj
– Alicja Korzeniowska

– Stanisława Molas
– Teresa Dziuba

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Alicja Kozłowska 
Członkowie:
– Elżbieta Chomik
– Anna Demuś
– Jadwiga Sikora
– Elżbieta Śliczniak
– Jadwiga Flis
– Władysława Lipka
– Małgorzata Wiater



W okresie IV Kadencji w dniu 20 października 2006 
roku odbyły się obchody Jubileuszu 15-lecia Sa-
morządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
w Zamościu podczas których zostały wręczone od-
znaczenia „Za zasługi dla samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych”.

Ostatnie spotkanie członków Organów IV Kadencji
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– mając świadomość nowych wyzwań, jakie stoją 
przed polskim pielęgniarstwem w związku z in-
tegracją europejską,

– będąc jednocześnie przeświadczonym o wiel-
kim potencjale wiedzy i wartości duchowych, 
tkwiących w naszych zawodach,

– przedstawia niniejszym priorytetowe zadania 
samorządu na rozpoczynającą się kadencję.

I. W sprawach dotyczących systemu ochrony 
zdrowia:

1. Będziemy popierać ubezpieczeniowy system 
zasilania finansowego sektora ochrony zdro-
wia, domagając się jednak szybkiego wzrostu 
poziomu składki do co najmniej 10% PKB oraz 
współistnienia ubezpieczeń alternatywnych.

2. Opowiadamy się za wprowadzeniem ubezpie-
czenia pielęgnacyjnego na zabezpieczenie po-
trzeb zdrowotnych i opiekuńczych osób star-
szych. Tę inicjatywę zgłosiliśmy podczas obrad 
Okrągłego Stołu.

3. Domagamy się pilnego uzgodnienia tzw. koszy-
ka świadczeń gwarantowanych w ramach po-
wszechnego ubezpieczenia. Usługi nie objęte 

koszykiem i ponadstandardowe mogą być objęte 
systemem ubezpieczeń dodatkowych.

4. Procedury wysokospecjalistyczne oraz system 
ratownictwa zintegrowanego winny być opłaca-
ne z budżetu.

5. Odrzucamy program powszechnego prze-
kształcenia samodzielnych publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej w spółki użytecz-
ności publicznej, uznając za główną przyczynę 
ogromnego zadłużenia zakładów opieki zdro-
wotnej nie ich formę prawną, lecz znacznego 
stopnia niedofinansowanie.

6. Uważamy za konieczne i pilne zadanie utworze-
nie krajowej sieci szpitali, spełniających określone 
standardy, w tym dotyczące zatrudnienia pielę-
gniarek i położnych. Jednostki, które ulegną likwi-
dacji należy przekształcić w zakłady pielęgnacyj-
no-opiekuńcze lub opieki długoterminowej.

7. Popieramy konieczną naszym zdaniem operację 
oddłużenia zakładów opieki zdrowotnej, jednak-
że uważamy, że po zaakceptowaniu odpowied-
nich programów restrukturyzacyjnych oddłuże-
niem powinny zostać objęte wszystkie rodzaje 
wierzytelności, w tym zwłaszcza pracownicze.

Na podstawie art. 31 pkt. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 
1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. Nr 141 poz. 178 z późniejszymi zmianami) uchwa-
la się, co następuje:

§ 1.
IV Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, obradu-
jący w Warszawie w dniach 8-11 grudnia 2003 r., jako 
najwyższa władza samorządu pielęgniarek i położ-
nych, która:
– rozumiejąc doniosłość misji, jaką mają do speł-

nienia izby pielęgniarek i położnych w społe-
czeństwie obywatelskim i w państwie prawa, 
które dokonało przekazania części swojej wład-
czej roli grupom społecznym, zorganizowanym 
w samorządy,

– uznając powierzenie izbom sprawowania pieczy 
i nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem za-
wodów pielęgniarki i położnej za wyraz społecz-
nego zaufania,

– zdając sobie sprawę z ogromu oczekiwań i na-
dziei, jakie pokłada w swoim samorządzie spo-
łeczność pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 18
IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie programu działania samorządu pielęgniarek i położnych na lata 2004-2008
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4. Walczyć będziemy o utrzymanie wszystkich 
przywilejów wynikających z Kodeksu Pra-
cy, w tym: utrzymanie odpraw emerytalnych 
i nagród jubileuszowych, dodatków za pracę 
zmianową, pracę w nocy i dni wolne od pracy, 
utrzymanie dotychczasowych rozwiązań eme-
rytalnych oraz dotyczących czasu pracy.

5. Wnikliwie należy się przyglądać problemom 
szkodliwości, uciążliwości i wszelkich zagrożeń 
istniejących na stanowiskach pracy pielęgnia-
rek i położnych. Tam gdzie istnieją uzasadnione 
podejrzenia powstawania chorób zawodowych 
trzeba czynić starania o usankcjonowanie tego 
zjawiska. Jednakże samorząd powinien przede 
wszystkim podążać drogą eliminacji tych zagro-
żeń, tworząc i egzekwując właściwe standardy 
wyposażenia i postępowania na stanowiskach 
pracy pielęgniarek i położnych.

6. Kontynuować będziemy wszelką działalność sa-
mopomocową dla naszych członków. Rozważyć 
należy tworzenie nowych form instytucjonal-
nych dla realizacji tego zadania. Samorząd powi-
nien także udzielać swoim członkom wsparcia 
innego niż materialne w trudnych sytuacjach ży-
ciowych.

III. W sprawach organizacji i funkcjonowania sa-
morządu:

1. Nadal będziemy walczyć o pełną samodziel-
ność naszej korporacji odrzucając projekt ob-
jęcia wszystkich samorządów specjalnym 
nadzorem ze strony Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji (ustawa o sprawo-

waniu przez samorządy zawodowe pieczy nad 
należytym wykonywaniem zawodów zaufania 
publicznego i o nadzorze nad działalnością sa-
morządów zawodowych oraz o zmianie nie-
których ustaw) upatrując w tym projekcie nie-
zgodności z Konstytucją i realizacji tendencji 
centralistycznych.

2. Uważamy, że po 12 latach funkcjonowania usta-
wy o samorządzie pielęgniarek i położnych nale-
ży określić kierunki jej nowelizacji, tak, by wyeli-
minować źródła niektórych konfliktów, z którymi 
ma dziś do czynienia nasz samorząd. Trzeba na 
nowo m.in. jasno sprecyzować pojęcie kadencji, 
przekazać niektóre zadania Zjazdu Krajowego - 
Naczelnej Radzie (np. uchwalanie standardów) 
a także dokonać korekty bądź uzupełnienia nie-
których innych rozwiązań.

IV. W sprawach kształcenia przeddyplomowego 
i podyplomowego pielęgniarek i położnych:

1. Stanowczo będziemy się domagać zdrowych 
i zgodnych z naszymi międzynarodowymi 
zobowiązaniami podstaw prawnych funkcjo-
nowania systemu kształcenia pielęgniarek 
i położnych. Niezwłocznie musi zostać zno-
welizowane rozporządzenie MENiS w sprawie 
standardów kształcenia, by wyeliminować do-
wolność programową uczelni. Sytuacja obecna 
jest groźna – pociąga za sobą problemy z uzna-
walnością kwalifikacji polskich pielęgniarek 
i położnych w UE.

2. Monitorować będziemy problematykę kształ-
cenia pielęgniarek i położnych. Nowy system 

8. Wyrażamy przekonanie, że dopiero po oddłuże-
niu oraz istotnym zwiększeniu zasilania finanso-
wego z systemu ubezpieczeń może nastąpić ko-
mercjalizacja (dobrowolna a nie z mocy prawa) 
z udziałem pracowników na równych zasadach.

9. Opowiadamy się za szerokim i równym dostę-
pem pielęgniarek i położnych do samodzielnych 
umów z NFZ zwłaszcza w podstawowej opiece 
zdrowotnej i opiece długoterminowej. Propozy-
cje nasze od dawna idą w kierunku wyłączenia 
ze stawki kapitacyjnej w podstawowej opieki 
zdrowotnej środków na świadczenia pielęgniar-
skie i położnicze (nie mniej niż 35%).

II. W sprawach warunków pracy i płacy pielęgnia-
rek i położnych:

1. Domagamy się natychmiastowej realizacji tzw. 
ustawy „203”, zwłaszcza w odniesieniu do pie-
lęgniarek i położnych, ponieważ staraniem i po-
święceniem naszej grupy zawodowej ta ustawa 
została uchwalona.

2. Postulujemy zagwarantowanie minimalnego wy-
nagrodzenia zasadniczego w zawodach medycz-
nych wg następujących zasad: dla osób z wyższym 
wykształceniem magisterskim – 1,5 przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw waloryzowanego corocznie wskaźni-
kiem ustalanym przez Komisję Trójstronną, 1,25 
dla osób z wyższym wykształceniem zawodo-
wym, 1,1 dla osób ze średnim wykształceniem.

3. Będziemy domagać się wzrostu wynagrodzeń – 
związanego z podniesieniem kwalifikacji zawo-
dowych.
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chowy w strukturach jednostek, zwiększanie roli 
konsultantów na różnych szczeblach, ustawicz-
ne kształcenie powiązane ze zdobyciem upraw-
nień do samodzielnego wykonywania określo-
nych świadczeń, rozwój tych obszarów bądź 
dziedzin pielęgniarstwa, w których ta samodziel-
ność jest najpełniejsza.

4. Samodzielność i ranga pielęgniarstwa staną się 
pełniejsze jeśli wykreujemy zawód (zawody) po-
mocnicze. Nie może się to jednak odbywać bez 
naszego udziału.

5. Konieczna jest stała troska o jakość świadczeń 
pielęgniarskich i położniczych poprzez m. in. 
uczestnictwo w systemie akredytacji na wszyst-
kich szczeblach.

6. Strzec należy etycznej kondycji naszych zawo-
dów poprzez umacnianie wartości etosowych, 
przestrzeganie zasad deontologicznych oraz roz-
wijanie i pielęgnowanie wartości humanistycz-
nych i wartości duchowych. Są one nie tylko 
nieodzowne dla charakteru naszych profesji, ale 
powinny być naszym atutem w tworzeniu pod-
staw humanistyczno-duchowego modelu pielę-
gniarstwa w zjednoczonej Europie, gdyż współ-
brzmią z ideałami XXI wieku.

7. Potrzebą chwili jest promocja naszych zawodów. 
Mając tak wiele do zaoferowania społeczeństwu 
czynimy tak niewiele, by pokazać swoje możli-
wości i wartości.

8. Potrzeba także większego zrozumienia naszej 
grupy zawodowej dla uczestnictwa pielęgniarek 
i położnych w polityce i wszelkich gremiach de-
cyzyjnych np. samorządy terytorialne.

VI. W sprawie stosunków międzynarodowych:
1. Samorząd musi zwiększyć swoją aktywność 

w relacjach z różnymi instytucjami pielęgniarski-
mi w świecie. Integracja z UE wymusiła na nas 
harmonizację naszego prawa z prawem unijnym. 
Obecnie potrzeba stałych kontaktów, wymiany 
doświadczeń, by móc to prawo skutecznie stoso-
wać.

2. Powinniśmy zainicjować pilnie dobre kontakty 
z pielęgniarkami z pozostałych krajów wchodzą-
cych do UE. Mając swój samorząd mamy szansę 
stać się liderem wśród tych krajów.

3. Nie powinniśmy pomijać w swoich kontaktach 
pielęgniarek z innych niż unijne, czy aspirujące 
do UE krajów, zwłaszcza z sąsiadujących z nami 
krajów byłego Związku Radzieckiego.

§ 2.
Określony w § 1 program samorządu wymaga zaan-
gażowania wszystkich struktur samorządu i wszyst-
kich jego członków. Tylko wtedy będzie on progra-
mem realnym i programem nas wszystkich.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA ZJAZDU

Irena Pawlak

kształcenia został wdrożony ogromnym wysił-
kiem środowiska pielęgniarskiego i akademic-
kiego przy wielu oporach i wątpliwościach, dla-
tego nie można dopuścić do jego wypaczenia.

3. Będziemy wypracowywać nowe rozwiązania 
w obszarze kształcenia podyplomowego. Upo-
rządkujemy formy kształcenia i ich dziedziny. 
System ten musi być racjonalny organizacyjnie 
i ekonomicznie oraz drożny i oparty o strukturę 
modułową.

4. Doskonalić należy rozwiązania związane z finan-
sowaniem kształcenia podyplomowego z budże-
tu. Dalsze negocjacje powinny zmierzać do sys-
temu rezydentur, analogicznie jak u lekarzy.

V. W sprawach profesji pielęgniarek i położnych:
1. Wyjaśnić należy niezwłocznie i jednoznacznie 

problem uznawania kwalifikacji polskich pielę-
gniarek i położnych w krajach UE. W przypadku 
ujawnienia niekorzystnych rozwiązań i wpro-
wadzenia całego środowiska a nawet społeczeń-
stwa w błąd, będziemy domagać się ukarania 
osób winnych oraz podejmować na nowo dialog 
w tej sprawie ze wszystkimi instytucjami, któ-
re są w stanie pomóc w tej ważnej i prestiżowej 
sprawie.

2. Dbać będziemy o to, by pielęgniarki i położne 
korzystnie wpisały się w ustawę o działalności 
gospodarczej. Powinny tu zwyciężyć racje eko-
nomiczne i praktyczne.

3. Dołożyć trzeba wszelkich starań, by umacniać 
samodzielność zawodów pielęgniarki i położnej. 
Temu celowi ma służyć m.in.: własny nadzór fa-
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych:
– Banaś Barbara
– Bartmańska Wiesława
– Cios Grażyna
– Ćwik Alicja
– Duma Ewa
– Fiedorowicz Anna
– Fusiarz Barbara
– Główka Agnieszka
– Gierek Marta
– Hempel Beata
– Szmit Bożena
– Kusiak Danuta
– Kalacińska Liliana
– Łosiewicz Danuta
– Okólska Stanisława
– Pułapa Teresa
– Skiba Małgorzata
– Szarnowska Beata
– Wawryca-Kordulska Teresa

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Zamościu:

– Joanna Walewander
– Ćwik Alicja
– Fiedorowicz Anna
– Fusiarz Barbara
– Duma Ewa
– Wawryca-Kordulska Teresa
– Łosiewicz Danuta
– Kusiak Danuta
– Kalacińska Liliana

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej – Alicja Makuch
Zastępcy Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej:
– Grabowska Krystyna
– Molas Stanisława
– Raczkiewicz Halina
– Granda Ryszarda
– Kończewska Elżbieta

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca – Hałas Elżbieta
Członkowie:

W dniu 16 października 2007 roku w sali 
Szkoły Tańca MJ Myka w Zamościu o go-
dzinie 10.00 rozpoczął obrady Zjazd Spra-

wozdawczo-wyborczy. W Zjeździe uczestniczyło 83 
delegatów. Podczas Zjazdu delegaci przyjęli spra-
wozdania przedstawione przez Przewodniczące 
organów Okręgowej Rady i udzielili absolutorium 
Okręgowej Radzie.
W drugim etapie Zjazdu dokonano wyborów no-
wych władz samorządowych.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

V Kadencja 2007-2011

Joanna Walewander
Przewodnicząca Okręgowej  
Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Zamościu
V Kadencji
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Członkowie:
– Bryła Teresa
– Gęborys Maria
– Jurkiewicz Wiesława
– Parkot Izabela
– Podhajna-Wojtowicz Lucyna
– Sala Marta

Delegaci na V Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych:
– Walewander Joanna
– Gierek Marta
– Podhajna-Wojtowicz Lucyna
– Makuch Alicja
– Kalacińska Liliana

– Janiec Anna
– Machometa Dorota
– Trześniowska Dorota
– Karczmarczyk Bronisława
– Porębska Urszula

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Sikora Jadwiga

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
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Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej



oraz członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych Beata Żółkiewska wręczyły przyznane przez 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych wyróż-
nienia samorządowe. Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i położnych w Zamościu przyznała wyróżnienia dla 

pielęgniarek i położnych za pełnienie funkcji w orga-
nach Okręgowej Izby w okresie od I do V Kadencji.
Wręczono również okolicznościowe statuetki dla Za-
kładów Opieki Zdrowotnej i Instytucji, z którymi Okrę-
gowa Rada Pielęgniarek i Położnych współpracowała.

Dnia 17 czerwca 2011 roku odbyła się uroczysta kon-
ferencja z okazji Jubileuszu XX-lecia Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Zamościu. Podczas ob-
chodów Pani Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych II i III kadencji Pani Ilona Tułodziecka 
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cyjnych w skali kraju, regionach oraz w środowi-
skach lokalnych,

– uznając sprawowanie pieczy i nadzoru nad pra-
widłowym wykonywaniem zawodów pielę-
gniarki i położnej jako wyraz społecznego zaufa-
nia do instytucji samorządu,

– zdając sobie sprawę z ogromu oczekiwań i na-
dziei, jakie pokłada w swoim samorządzie spo-
łeczność pielęgniarek i położnych,

– mając świadomość nowych wyzwań, jakie stoją 
przed polskim pielęgniarstwem,

– przedstawia niniejszym priorytetowe zadania 
samorządu na rozpoczynającą się kadencję.

I. W sprawach dotyczących organizacji opieki 
zdrowotnej:

1. dążyć do budowy systemu ubezpieczenia zdro-
wotnego w oparciu o otwarty rynek ubezpiecze-
niowy – pozwalający społeczeństwu dokonać 
świadomego wyboru zakresu uzyskiwanych 
świadczeń zdrowotnych w ramach odprowadza-
nej składki,

2. zabiegać o wprowadzenie i wdrożenie społecz-
nego ubezpieczenia pielęgnacyjnego jako zabez-

pieczenia potrzeb pielęgnacyjno-opiekuńczych 
osób niesamodzielnych, niezdolnych do samo-
dzielnej egzystencji,

3. zapewnić udział przedstawicieli samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych w pra-
cach administracji rządowej i samorządowej na 
wszystkich poziomach, mając na celu podejmo-
wanie decyzji dotyczących ustalania warunków 
wykonywania zawodów.

4. domagać się wdrożenia tzw. koszyka świad-
czeń gwarantowanych w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego,

5. zapewnić udział przedstawicieli samorządu zawo-
dowego pielęgniarek i położnych w pracach orga-
nów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej 
w celu reprezentowania zawodowych, społecz-
nych i gospodarczych interesów tych zawodów,

6. dążyć do wzmacniania samodzielności i autono-
mii zawodowej.

II. W sprawach dotyczących finansowania ochro-
ny zdrowia:

1. domagać się wzrostu nakładów środków pu-
blicznych na ochronę zdrowia do poziomu gwa-

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 
1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. Nr 41, poz. 178 - zmiany: Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 
110 i Nr 91, poz. 410; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. 
Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885, 
z 2007 r. Nr 176, poz.1237) uchwala się, co następuje:

§ 1.
V Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, obradu-
jący w dniach 3-5 grudnia 2007 r. w Warszawie, jako 
najwyższy organ samorządu pielęgniarek i położ-
nych, który:
– będąc przeświadczonym o wielkim potencja-

le wiedzy i wartościach duchowych, tkwiących 
w naszych zawodach,

– rozumiejąc doniosłość misji, jaką mają do speł-
nienia izby pielęgniarek i położnych w społe-
czeństwie obywatelskim i w państwie prawa, 
które dokonało przekazania części swojej wład-
czej roli grupom społecznym, zorganizowanym 
w samorządy,

– uznając rolę samorządu pielęgniarek i położnych 
jako partnera władz politycznych i administra-

Uchwała Nr 11
V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie programu samorządu pielęgniarek i położnych na okres V kadencji tj. lata 2008-2011
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dowej oraz stałego podnoszenia kwalifikacji ich 
członków,

3. upowszechniać znajomość i praktyczne stoso-
wanie zasad Kodeksu Etyki Zawodowej.

IV. W sprawach dotyczących kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych:

1. dążyć do zapewnienia każdej pielęgniarce i po-
łożnej warunków do podjęcia doskonalenia za-
wodowego,

2. czynić starania na rzecz ułatwienia członkom sa-
morządu doskonalenia się poprzez organizowa-
nie przez izby spotkań szkoleniowych, konferen-
cji, seminariów itp.

3. wspierać merytorycznie i finansowo pielęgniar-
ki i położne uczestniczące w różnych formach 
kształcenia podyplomowego,

4. dążyć do powstania jednolitych, szczegóło-
wych programów kształcenia podyplomowego 
(kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, specjali-
zacje),

5. ujednolicić zasady powrotu do wykonywania za-
wodu po przerwie dłuższej niż 5 lat,

6. współdziałać z organizacjami skupiającymi pie-
lęgniarki i położne.

V. Działania samorządu zawodowego pielęgnia-
rek i położnych:

1. bronić samorządności zawodowej jako instytucji 
zaufania publicznego,

2. bronić dobrego imienia pielęgniarek i położnych, 
udzielać im wsparcia prawnego w zakresie wy-
konywania zawodu,

3. działać na rzecz rozwoju instytucji samopomo-
cowych, itp.,

4. podtrzymywać tradycje opieki nad seniorami za-
wodów pielęgniarki i położnej,

5. udzielać członkom samorządu pomocy w trud-
nych sytuacjach losowych,

6. interweniować w sprawach pracowniczo-zawo-
dowych, współpracować z organizacjami i sto-
warzyszeniami zawodowymi w kraju i zagranicą.

§ 2.
Zobowiązuje się organy samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych do realizacji przepisów ni-
niejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA ZJAZDU

Aleksandra Wojtak

rantującego zapewnienie bezpieczeństwa zdro-
wotnego pacjentów, 

2. domagać się poprawy sytuacji ekonomicznej 
pielęgniarek i położnych,

3. występować wobec płatnika za świadczenia 
zdrowotne w obronie interesów, gospodarczych 
pielęgniarek i położnych będących samodzielny-
mi świadczeniodawcami,

4. czynić starania dla stworzenia korzystnych re-
gulacji podatkowych dla pielęgniarek i położ-
nych, a w szczególności możliwości odliczania 
od podatku kosztów ponoszonych na kształce-
nie podyplomowe oraz składek członkowskich 
z tytułu przynależności do samorządu zawodo-
wego,

5. kontynuować prace nad wprowadzeniem sys-
temu definiowania i wartościowania procedur, 
świadczeń pielęgniarskich i położniczych przy 
współpracy towarzystw naukowych, organizacji, 
instytucji działających w ochronie zdrowia, który 
pozwoli na lepsze wykonywanie zawodów pielę-
gniarki i położnej, ich właściwą wycenę oraz po-
prawę wynagrodzeń.

III. W sprawach dotyczących środowiska pielę-
gniarek i położnych:

1. doprowadzić do pilnej nowelizacji aktów praw-
nych dotyczących wykonywania zawodów pie-
lęgniarki i położnej tak aby praca pielęgniarek 
i położnych była wykonywana w takich samych 
warunkach jak w krajach Unii Europejskiej,

2. wzmacniać działania organów samorządu za-
wodowego w zakresie odpowiedzialności zawo-



JUBILEUSZ 25-LECIA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 29

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych:
– Walewander Joanna 
– Dudek Tomasz 
– Kalacińska Liliana 
– Wojdyła Grzegorz 
– Fusiarz Barbara 
– Okólska Stanisława 
– Madej Ewa 
– Łosiewicz Danuta 
– Berdzik Andrzej 
– Podhajna-Wojtowicz Lucyna 
– Raczkiewicz Halina 
– Pułapa Teresa
– Banaś Barbara 
– Gierek Marta 
– Parkot Izabela 
– Fiedorowicz Anna
– Komadowska Ewa 
– Ćwik Alicja 
– Grabowska Krystyna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej – Molas Stanisława

Zastępcy Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej:
– Granda Ryszarda 
– Kozłowska Alicja 
– Furgała Czesława 
– Szczepaniuk Bożena 
– Koziej Anna 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca – Hałas Elżbieta
Członkowie:
– Szmit Bożena
– Trześniowska Dorota 
– Janiec Anna
– Karczmarczyk Bronisława 
– Porębska Urszula 

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Sikora Jadwiga
Członkowie:
– Krzystanek Mira
– Droździel Dorota 
– Opała Agata 

W dniu 27 października 2011 roku o godzi-
nie 10-tej w Sali konferencyjnej „Gościńca 
Magnat” w Kalinowicach rozpoczął ob-

rady Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. W Zjeździe 
uczestniczyło 95 delegatów. Podczas Zjazdu dele-
gaci przyjęli sprawozdania przedstawione przez 
Przewodniczące Organów i udzielono absolutorium 
ustępującej Radzie.
W drugim etapie Zjazdu dokonano wyborów no-
wych władz samorządowych.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

VI Kadencja 2011-2015

Danuta Kusiak
Przewodnicząca Okręgowej  
Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Zamościu
VI Kadencji
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– Pacion Wioletta
– Harbuz Zofia 
– Mazurek Elżbieta 

Delegaci na VI Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych:
– Walewander Joanna
– Madej Ewa 
– Grabowska Krystyna
– Hałas Elżbieta 
– Flor Dorota

Podziękowanie dla Przewodniczącej Pani Joanny Walewander Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Komisja Rewizyjna
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Delegaci na Zjazd

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
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dzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycz-
nych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez 
pielęgniarki i położne samodzielnie,

3. realizować zadania organów samorządu zawo-
dowego w zakresie odpowiedzialności zawodo-
wej poprzez upowszechnianie przepisów doty-
czących wykonywania zawodu, praw pacjenta, 
a także zasad Kodeksu Etyki Zawodowej oraz 
podejmowanie wśród członków samorządu 
działań mających na celu prewencję wykroczeń 
zawodowych,

4. zapewnić udział przedstawicieli samorządu za-
wodowego pielęgniarek i położnych w pracach 
organów założycielskich zakładów opieki zdro-
wotnej w celu reprezentowania: zawodowych, 
społecznych i gospodarczych interesów tych za-
wodów oraz interesów pacjentów,

5. zapewnić udział przedstawicieli samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych w pra-
cach administracji rządowej i samorządowej na 
wszystkich poziomach, mając na celu podejmo-
wanie decyzji dotyczących ustalania warunków 
wykonywania zawodów,

6. występować do NFZ w obronie interesów gospo-
darczych pielęgniarek i położnych będących sa-
modzielnymi świadczeniodawcami,

7. dążyć do wprowadzenia Międzynarodowej Kla-
syfikacji Procedur Pielęgniarskich (ICNP) oraz 
wyceny świadczeń pielęgniarskich i położni-
czych przy współpracy towarzystw naukowych, 
organizacji, instytucji działających w ochronie 
zdrowia, 

8. czynić dalsze starania dla stworzenia korzyst-
nych regulacji podatkowych dla pielęgniarek 
i położnych, a w szczególności możliwości od-
liczania od podatku kosztów ponoszonych na 
kształcenie podyplomowe oraz składek człon-
kowskich z tytułu przynależności do samorządu 
zawodowego, 

9. zabiegać o poprawę sytuacji ekonomicznej pielę-
gniarek i położnych.

III. W sprawach dotyczących kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych: dosto-
sowanie systemu kształcenia podyplomowe-
go pielęgniarek i położnych do potrzeb rynku 
świadczeń zdrowotnych i Traktatu Bolońskie-
go „Kształcenie przez całe życie”

1. wprowadzić system kształcenia ustawicznego 
z określeniem punktów edukacyjnych i zasad ich 
zdobywania oraz rozliczania,

2. zaktualizować dziedziny, czas trwania, progra-
my, tryb kształcenia oraz kryteria i warunki pro-

I. W sprawach dotyczących organizacji opieki 
zdrowotnej i finansowania ochrony zdrowia:

1. dążyć do umacniania systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego – gwarantujące-
go społeczeństwu równy dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej,

2. postulować bieżącą aktualizację tzw. koszy-
ka świadczeń gwarantowanych w ramach po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 

3. wnioskować o wzrost nakładów środków pu-
blicznych na ochronę zdrowia do poziomu gwa-
rantującego społeczeństwu bezpieczeństwo 
zdrowotne,

4. zabiegać o wdrożenie społecznego ubezpiecze-
nia pielęgnacyjnego jako zabezpieczenia potrzeb 
pielęgnacyjno-opiekuńczych osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji.

II. W sprawach dotyczących autonomii środowi-
ska pielęgniarek i położnych:

1. dążyć do wzmacniania samodzielności i posze-
rzenia zakresu kompetencji zawodowych pielę-
gniarek i położnych,

2. doprowadzić do pilnej nowelizacji przepisów 
wykonawczych do nowych aktów prawnych do-
tyczących wykonywania zawodów pielęgniarki 
i położnej, w tym przede wszystkim Rozporzą-

VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, obradujący w dniach 6-8 grudnia 2011 r. w Warszawie, 

jako najwyższy organ samorządu pielęgniarek i położnych, który:



JUBILEUSZ 25-LECIA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 33

3. zwiększyć zakres udziału pielęgniarek i położ-
nych w realizacji programów profilaktycznych,

4. propagować wdrożenie pielęgniarskiego stano-
wiska edukatora zdrowia do stacjonarnych pod-
miotów lecznictwa zamkniętego (specjalisty),

5. określić rolę pielęgniarki w zakresie nadzoru nad 
realizacją świadczeń opiekuna medycznego.

V. Inne działania samorządu zawodowego pielę-
gniarek i położnych:

1. chronić samorządność zawodową jako instytu-
cję zaufania publicznego, 

2. doskonalić system komunikacji wewnątrz samo-
rządu pielęgniarek i położnych,

3. działać na rzecz integracji środowiska pielęgnia-
rek i położnych,

4. bronić dobrego imienia pielęgniarek i położnych, 
udzielać im wsparcia prawnego w zakresie wy-
konywania zawodu, 

5. kreować pozytywny wizerunek pielęgniarki i po-
łożnej poprzez:
– wystąpienia do instytucji i mass-mediów, aby 

ekspertami w tematyce zawodowej były od-
powiednio pielęgniarki i położne,

– publikowanie artykułów o roli i zadaniach 
pielęgniarki i położnej w prasie ogólnie do-
stępnej, internetowej oraz udział w audycjach 
radiowych i telewizyjnych,

– podawanie do publicznej wiadomości stano-
wiska samorządu w odniesieniu do zdarzeń 
pozytywnych i negatywnych w praktyce za-
wodowej pielęgniarek i położnych, 

6. działać na rzecz rozwoju form samopomoco-
wych i udzielać członkom samorządu wsparcia 
w trudnych sytuacjach losowych,

7. podtrzymywać tradycje opieki nad seniorami za-
wodów pielęgniarki i położnej, 

8. interweniować w sprawach pracowniczo-zawo-
dowych, współpracować z organizacjami i sto-
warzyszeniami zawodowymi w kraju i zagranicą.

wadzenia specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych 
i kursów specjalistycznych,

3. określić ramy kompetencji zawodowych po 
ukończeniu poszczególnych form kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych,

4. dążyć do zapewnienia pielęgniarkom i położnym 
dogodnych warunków do podjęcia doskonalenia 
zawodowego oraz wspierać pielęgniarki i położ-
ne uczestniczące w różnych formach kształcenia 
podyplomowego,

5. współdziałać z organizacjami w kraju i za granicą 
skupiającymi pielęgniarki i położne.

IV. W sprawach dotyczących organizacji pracy 
pielęgniarki i położnej:

1. wnioskować do Prezesa NFZ o wprowadzenie 
zarządzeniem Prezesa NFZ obsad pielęgniar-
skich i położniczych na zmianie pracowniczej 
z uwzględnieniem liczby i kwalifikacji pielęgnia-
rek i położnych (mgr pielęgniarstwa, specjali-
sta w określonej dziedzinie, kurs kwalifikacyjny 
w określonej dziedzinie, kursy specjalistyczne), 
wymaganych na danym stanowisku w poszcze-
gólnych oddziałach szpitalnych i innych sta-
cjonarnych oraz niestacjonarnych podmiotach 
leczniczych (publicznych i niepublicznych), uza-
leżnić zawarcia umowy i wartości kontraktu od 
kwalifikacji pielęgniarek i położnych,

2. opracować sposób oraz zasady nadzoru mery-
torycznego nad funkcjonowaniem indywidu-
alnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek 
i położnych, w tym na terenie podmiotów leczni-
czych,

Delegaci VI kadencji
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Otwarcia Zjazdu dokonała Przewodnicząca ORPiP 
w Zamościu Danuta Kusiak, następnie obowiąz-
ki Przewodniczącej Zjazdu przejęła Joanna Wale-
wander.
W Zjeździe brało udział 96 delegatów. Delegaci przyję-
li sprawozdania kadencyjne poszczególnych organów 
Izby oraz udzielili absolutorium ustępującej Radzie.
W drugiej części Zjazdu dokonano wyborów no-
wych organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Zamościu.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych:
– Antonow Irmina
– Bielacz Magdalena
– Dziedzic Jagoda
– Fusiarz Barbara
– Gierek Marta
– Godzińska Agnieszka
– Hałas Elżbieta
– Kalacińska Liliana

– Kozłowska Alicja
– Kwika Maria Dorota
– Lepik Violetta
– Okólska Stanisława
– Pacion Wioletta
– Parkot Izabela
– Podhajna-Wojtowicz Lucyna
– Sikora Jadwiga
– Trześniowska Dorota
– Walewander Joanna
– Wawryca-Kordulska Teresa
– Wojdyła Grzegorz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
– Furgała Czesława
Zastępcy Okręgowego Rzecznika
– Granda Ryszarda
– Dobrowolska Anna
– Koziej Anna

W dniu 20 listopada 2015 roku o godzinie 
9.00 w sali konferencyjnej Szkoły Tańca 
M.J. Myka w Zamościu odbył się Zjazd 

Sprawozdawczo-Wyborczy.
W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście, Pielę-
gniarki Naczelne, Pielęgniarki Przełożone Przewod-
niczące Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
i członkowie ustępujących organów.

Nadzwyczajny XXXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

VII Kadencja 2015-2019

Danuta Kusiak
Przewodnicząca Okręgowej  
Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Zamościu
VII Kadencji



JUBILEUSZ 25-LECIA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 35Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych



– Szczepaniuk Bożena
– Wiater Małgorzata

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca– Raczkiewicz Halina
Członkowie:
– Komadowska Ewa
– Kot Anna
– Porębska Urszula
– Szmit Bożena
– Zań Elżbieta

Okręgowa Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Krzystanek Mira
Członkowie:
– Bojar Anna
– Droździel Dorota
– Mazurek Elżbieta
– Molas Stanisława
– Nowak Małgorzata
– Żyła Ewa

Delegaci na VII Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych:
– Walewander Joanna
– Madej Ewa 
– Grabowska Krystyna 
– Bielacz Magdalena 
– Wojdyła Grzegorz

Podczas XXXII Okręgowych Zjazdów Pielęgniarek 
i Położnych w Zamościu podjęto: 20 apeli, 42 stano-
wiska, 4 rezolucje.

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych



Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Delegaci VII kadencji

Delegaci z Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Zamościu 
biorący udział w pracach organów 
Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie

Jolanta Pakos
Członek NRPiP w Warszawie
I - II kadencji

Joanna Walewander
Członek, NRPiP w Warszawie  
III – VII kadencji

Danuta Kusiak
Członek NRPiP w Warszawie 
VI – VII kadencji

Krystyna Grabowska
Członek Naczelnej Komisji 
Rewizyjnej w Warszawie
III, VI – VII kadencji

Ewa Madej
Członek Naczelnego Sądu  
Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie VI – VII kadencji
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2. Określenie kompetencji zawodowych po 
ukończeniu poszczególnych rodzajów, dzie-
dzin i zakresów kształcenia podyplomowego 
z jednoznacznym wskazaniem uprawnień do 
realizacji poszczególnych świadczeń zdrowot-
nych, menedżerskich lub naukowych w aktach 
prawnych (gdyż zapis w programach kursów nie 
przekłada się na uprawnienia w praktyce).

3. Wprowadzenie rezydentur do kształcenia spe-
cjalizacyjnego.

4. Wprowadzenie mechanizmów weryfikacji obo-
wiązku aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych przez pielęgniarki i położne.

5. Wdrożenie systemu akredytacji podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych.

6. Opracowanie zmian do przepisów prawnych doty-
czących zwolnienia pielęgniarek i położnych z opłat 
podatkowych od kształcenia podyplomowego.

III. Stabilizacja warunków wykonywania zawo-
dów pielęgniarki i położnej

1. Opracowanie i wydanie opisów stanowisk pracy 
dla pielęgniarki i położnej.

2. Opracowanie i wdrożenie standardu kompeten-
cji pielęgniarskiej i położniczej menedżerskiej 

kadry kierowniczej na poszczególnych szcze-
blach zarządzania.

3. Określenie i wprowadzenie w drodze legislacji 
poziomów wynagrodzeń dla pielęgniarek i po-
łożnych począwszy od płacy minimalnej do 
poziomów zależnych od posiadanych kwalifi-
kacji.

4. Określenie, w aktach prawnych, liczby pielęgnia-
rek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszcze-
gólnych zakresach świadczeń zdrowotnych jako 
bezwzględnego kryterium finansowania świad-
czeń zdrowotnych ze środków publicznych.

5. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja standar-
dów w poszczególnych dziedzinach pielęgniar-
stwa i położnictwa.

6. Zintegrowanie działań samorządu zawodowego, 
PTP oraz konsultantów krajowych i wojewódz-
kich w dziedzinie pielęgniarstwa i poszczegól-
nych dziedzinach pielęgniarstwa w zakresie 
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, poprawy 
jakości kształcenia, podniesienia prestiżu zawo-
dów oraz poprawy warunków pracy i płacy pielę-
gniarek i położnych.

7. Zintegrowanie współpracy samorządu zawodo-
wego ze stowarzyszeniami i towarzystwami za-
wodowymi.

I. Kształcenie przeddyplomowe
1. Określenie minimalnej liczby absolwentów kie-

runków pielęgniarstwo i położnictwo w kontek-
ście potrzeb społecznych w zakresie opieki pielę-
gniarskiej i położniczej.

2. Utrzymanie kształcenia dwustopniowego – stu-
dia I i II stopnia.

3. Kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i po-
łożnictwo na zasadach kierunków zamawianych.

4. Wdrożenie i realizacja skróconego toku kształce-
nia licencjata pielęgniarstwa do dyplomu licen-
cjata położnictwa (zgodnie z zapisami obowią-
zującej Dyrektywy UE).

5. Monitorowanie losów absolwentów w ramach 
współpracy uczelni z samorządem zawodowym 
pielęgniarek i położnych.

6. Współpraca samorządu zawodowego i uczelni 
wyższych z podmiotami leczniczymi w zakre-
sie udziału tych podmiotów w optymalizacji 
kształcenia praktycznego pielęgniarek i położ-
nych.

II. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych

1. Opracowanie i wdrożenie standardu ścieżki roz-
woju zawodowego.

VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, obradujący w dniach 18-20 stycznia 2016 r. 

w Warszawie, jako najwyższy organ samorządu pielęgniarek i położnych, przedstawia 

niniejszym priorytetowe zadania samorządu na rozpoczynającą się kadencję.



Romana Korpal
14.04.1952 – 4.09.2005

Ilona Tułodziecka 

Pielęgniarka – od 1.07.1972 do 30.09.1975 pracowała
w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie.
Od 5.09.1979 pracowała na stanowisku
Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju.
Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Zamościu I Kadencji.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
II i III kadencji zmarła dnia 23 czerwca 2014 roku 

Elżbieta Kończewska
18.07.1952 – 29.07.2010
Położna – od 1.09.1980 – 1996 roku nauczyciel zawodu 
w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu.
Od 1.09.1996 – Pielęgniarka Przełożona w Samodzielnym 
Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. 
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.
Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w IV-V Kadencji .

Danuta Łosiewicz
8.08.1956 – 2.02.2016
Od 1.09.1976 roku do 2014 roku pielęgniarka w SP ZOZ 
w Biłgoraju .
Będąc na emeryturze podjęła pracę jako pielęgniarka opieki 
długoterminowej i pracowała z pacjentami nieuleczalnie 
chorymi.
W samorządzie w okresie I , III i VI kadencji była członkiem 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych . Pełniła funkcję 
Wiceprzewodniczącej ORPiP w Zamościu . 
Odznaczona pośmiertnie przez Naczelną Radę Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie odznaczeniem złotym „ Zasłużony 
dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych” 

Lucyna Serek
01.01.1948 – 10.10.2007
Pielęgniarka – od 1.02.1968 roku pracowała w SP ZOZ
w Biłgoraju – Szpital Rejonowy w Tarnogrodzie.
Pracę samorządową rozpoczęła w 1991 roku 
i pracowała do 2007 roku. Członek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Zamościu – pełniła funkcję 
Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych. Odznaczona przez Naczelną Radę Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie „Za zasługi dla samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych”.
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„Ludzie żyją tak długo,
jak długo inni pielęgnują pamięć o nich

myśląc i kochając.’’

W okresie 25  lat istnienia samorządu odeszły od nas
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OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I  POŁOŻNYCH W Z AMOŚCIU

22-400 Zamość, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, tel./fax 84 639 31 97, tel. 84 639 07 06

e-mail: oipipzamosc@oipip.eu 
www.oipip.home.pl

NIP 922-15-78-038 
REGON 950013990

Nr konta bankowego: 65 1240 2816 1111 0000 4015 3430

Z okazji 

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
Składam Wszystkim Koleżankom i Kolegomnajserdeczniejsze życzenia.

 Jest to dzień uroczysty i wyjątkowy,
bo poświęcony pielęgniarkom i położnym,
których powołaniem jest czynienie dobrana rzecz drugiego człowieka,
wspieranie go w chorobie i niesienie ulgiw bólu i cierpieniu.

W tym szczególnym dniu składam podziękowanie
za trudną pracę, fachowość oraz troskę

i życzliwość okazywaną pacjentom.
Życzę pomyślności w życiu osobistymi pracy zawodowej.

Uśmiech i wdzięczność pacjentów niechcodziennie Wam towarzyszy,a praca na rzecz ludzi chorychi potrzebujących pomocy
budzi dumę i daje osobistą satysfakcję.

W imieniuORPiP w Zamościu 
Przewodnicząca Danuta Kusiak

„Informator” wydawany jest przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zamościu. Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków naszego samorządu.
W „Informatorze” są wiadomości dotyczące działalności OIPiP w Zamościu oraz informacje NRPiP, a także informacje szkoleniowe. OIPiP zwraca się z prośbą do naszych odbiorców o nadsyłanie informacji.

22-400 Zamość, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, tel./fax 84 639 31 97, tel. 84 639 07 06

NIP 922-15-78-038 REGON 950013990, Nr konta bankowego: 65 1240 2816 1111 0000 4015 3430

e-mail: oipipzamosc@oipip.eu www.oipip.eu www.oipip.home.pl

Biuro czynne: Poniedziałek – Piątek 8.00-16.00

Przewodnicząca Okręgowej Rady: wtorek 8.00-12.00, pozostałe dni: 8.00-17.00

Radca prawny: środa – 10.00 - 16.00

Dyżury: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: dyżury pod telefonami - I wtorek miesiąca - Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pani Anna Koziej - tel. 502 575 505, e-mail: annakoziej@wp.pl
III wtorek miesiąca - Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pani Małgorzata Wiater e-mail: malgorzataw1964@wp.pl

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych - dyżury pod telefonami w godz. 14.00-16.00:
poniedziałek - Członek Okręgowego Sądu - Anna Kot - tel. 784 642 843, wtorek - Członek Okręgowego Sądu - Urszula Porębska - tel. 506 088 352,

środa - Członek Okręgowego Sądu - Bożena Szmit - tel. 668 172 253, - czwartek - Członek Okręgowego Sądu - Elżbieta Zań - tel. 693 839 681,
piątek - Członek Okręgowego Sądu - Ewa Komadowska - tel. 721 110 249

Jak zmieniał się w ciągu 25 lat nasz Informator:

mailto:malgorzataw1964@wp.pl

