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Komisja ds praktyk pielęgniarek  
i położnych  oraz rejestru działal-
ności regulowanej

7-11 
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Posiedzenie Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie
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Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Katowicach

• 11 stycznia 2016 r

• 25 luty 2016 r

• 18 marzec 2016r Okręgowy Zjazd 

• 28 kwiecień 2016r

• 19 maj 2016r

• 16 czerwiec 2016r

• 23-24 września 2016r   
Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych

• 27 października 2016r

• 24 listopad 2016r

• 15 grudzień 2016r



3

Nowa kadencja – nowe cele i wyzwania ...
 

Joanna Gruca

Koniec roku zwykle niesie ze sobą chęć zmian – czynimy postanowienia mające na 
celu polepszenie różnych obszarów naszego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodo-
wego. Dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ostatnie dni 2015 
roku przyniosły największe od lat zmiany, można by rzecz – zmiany na szczycie, gdyż 
swoją działalność zakończyła VI kadencja samorządu pielęgniarek i położnych.

Zmienił się skład poszczególnych orga-
nów samorządowych, a nową Przewodniczą-
cą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach została Pani mgr Anna Janik, za-
stępując na tym stanowisku Panią dr Mariolę  
Bartusek. Obejmując powierzoną jej funkcję  
w dniu 14 grudnia 2015 roku, skupiła się na 
dalszym udoskonalaniu działalności OIPiP,  
a co za tym idzie – poprawie jakości i warunków 
pracy wszystkich pielęgniarek i położnych oraz 
ich usług świadczonych na rzecz pacjentów.
-  Chcemy skupić się na podnoszeniu kwa-

lifikacji naszych pielęgniarek i położnych 
– mówi Pani Anna Janik. – Nowy Regula-
min Udzielania Pomocy w Zakresie Rozwi-
jania Kwalifikacji Zawodowych Pielęgniarek  
i Położnych przewiduje większe możliwości 
dokształcania się członków.

Główna zmiana dotyczy ilości kursów, 
z których można skorzystać. Wcześniej, 
szkolenie specjalizacyjne (można je wy-
konać raz na 5 lat), niejako „blokowało” 
możliwość skorzystania z innych kursów. 
Od tego roku każda osoba regularnie opła-
cająca składki członkowskie ma prawo do 
skorzystania ze szkolenia specjalizacyj-
nego raz na 5 lat oraz kursu kwalifikacyj-
nego raz na rok kalendarzowy, udziału  
w konferencji, również raz na rok, a także kur-
su dokształcającego lub specjalistycznego  
w ilości bez ograniczeń. Liczymy, że wie-
dza, którą nabędą pielęgniarki i położne nie 
tylko poprawi jakość ich pracy, ale też doda 
im więcej pewności siebie, co korzystnie 
wpłynie na ich na działanie w sytuacjach 
trudnych lub stresowych. Jestem pewna, że 
pacjenci również odczują te zmiany.
Zmiany obejmą również kwestię miejsca,  

w których odbywają się kursy. Jak dotąd więk-
szość z nich odbywała się w Ośrodku Kształ-
cenia mieszczącego się w Łaziskach Górnych, 
co dla wielu osób stanowiło problem, a wręcz 
uniemożliwiało udział w kursach przez wzgląd 
na trudny dojazd. Z tego powodu, część człon-
ków mogła poczuć się w jakiś sposób pomijana 
w kwestii dokształcania, dlatego też nowa Rada 
zamierza niemal dosłownie „wyjść z kursami  

w teren”. Oznacza to, że będą one organizowa-
ne na terenie całego okręgu tak, aby dojazd do 
ośrodka szkoleniowego nie nastręczał nikomu 
trudności. 

Zwiększona zostanie też ilość tzw. „kursów 
miękkich”, czyli krótkich jedno lub dwudnio-
wych szkoleń uzupełniających dla pielęgniarek 
i położnych. Szczególny nacisk Izba chce poło-
żyć na szkolenia dotyczące odpowiedzialności 
zawodowej, aby jej członkowie byli na bieżąco 
informowani o wszelkich zmianach prawnych 
obejmujących przepisy dotyczące ich zawodów 
oraz szeroko rozumianych przepisów dotyczą-
cych pacjenta.

Od tego roku przy Okręgowej Radzie Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach działać będą 
dwie nowe komisje problemowe: Komisja ds. 
praktyk pielęgniarek i położnych oraz Rejestru 
Działalności Regulowanej, a także Komisja 
Prawa i Legislacji. 

Komisja ds. praktyk pielęgniarek i położnych 
oraz Rejestru Działalności Regulowanej zaj-
mować się będzie przede wszystkim wizytacją 
praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych 
wpisanych do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą. Oceniana będzie 
zgodność świadczonych usług z zasadami etyki 
zawodowej oraz przepisami dotyczącymi wy-
konywania zawodu pielęgniarki lub położnej. 
Chodzi o to, by wszelka działalność lecznicza, 
wykonywana była na najwyższym poziomie 
oraz aby zachowane zostały wartości i standar-
dy adekwatne do wymogów i wyznaczników, 
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które charakteryzują te grupy zawodowe. 
Najważniejszym zadaniem Komisji Prawa  

i Legislacji będzie opiniowanie aktów norma-
tywnych oraz ich projektów, kierowanych do 
OIPiP w Katowicach. Oznacza to, że Komisja,  
a co za tym idzie – wszyscy członkowie OIPiP 
w Katowicach, dbać będzie o to, aby nowe 
akty prawne nie były krzywdzące dla społecz-
ności pielęgniarek i położnych, a także dla pa-
cjentów. Ważne jest, aby wszelkiego rodzaju 
„nowości” były oceniane przez grupę osób nie 
tylko znających przepisy prawne, ale rów-
nież będących bezpośrednio zaangażowanych  
w działalność Izby. 

Drugim, równie ważnym zadaniem Komisji 
Prawa i Legislacji, będzie coroczne opracowa-
nie składu merytorycznego Przepisów praw-
nych wydawanych przez OIPiP w Katowicach. 
Jest to tym ważniejsze, że każda pielęgniarka 
czy położna musi znać obowiązujące przepisy, 
co skutkować będzie większą świadomością 
swoich uprawnień oraz pozwoli im bez prze-
szkód wykonywać powierzone obowiązki.

Kolejną sprawą, którą w opinii Pani Przewod-
niczącej należy się zająć, jest kwestia pomocy 
socjalnej udzielanej członkom Okręgowej Izby. 
Zwiększona zostanie ilość zapomóg (szczegól-
nie zapomóg losowych), jak i pożyczek. Istot-
ne zmiany obejmą również kwestię pomocy  
w postaci leczenia sanatoryjnego. 

Do tej pory, ta forma pomocy, w pierwszej 
kolejności przysługiwała osobom ze schorze-
niami onkologicznymi. Również pełna refunda-
cja kosztów leczenia sanatoryjnego dotyczyła 
tylko tych osób, jednak wychodząc naprze-
ciw bieżącym potrzebom członków OIPiP, za-
kres ten zostanie rozszerzony. Od tego roku 
wszystkie osoby zmagające się z najcięższy-
mi schorzeniami mogą liczyć na pomoc w le-
czeniu. Osoby, u których stwierdzono trwały 
uszczerbek na zdrowiu (szczególnie, gdy do-
tyczy on ograniczenia zdolności ruchu), będą 
miały finansowane turnusy rehabilitacyjne, 
podczas których będą mogły skorzystać nawet 
z 8 zabiegów poprawiających ich sprawność fi-
zyczną dziennie. 

Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że wielu 
członków Izby, korzystających z pobytów sa-
natoryjnych, źle znosi pobyt w górach, Okrę-
gowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach nawiązała współpracę z ośrodkiem 
sanatoryjnym „Kamienny Potok” mieszczącym 
się w nadmorskiej miejscowości Sopot, nie re-
zygnując przy tym ze współpracy z „ośrodkiem 
górskim” w Ustroniu. W ten sposób, każda oso-
ba chcąca skorzystać z leczenia sanatoryjnego 
może wybrać miejscowość, która bardziej jej 
odpowiada, co na pewno zaowocuje efektyw-
niejszą poprawą stanu zdrowia.

Jeszcze jedną ważką kwestią, którą chce 
podnieść Pani Przewodnicząca, jest udział mło-
dych pielęgniarek i położnych w pracach samo-
rządowych.
-  Obecnie bardzo niewiele młodych pielę-

gniarek i położnych angażuje się w spra-
wy samorządu. Prawdopodobną przyczyną 
tego stanu rzeczy jest ich nieśmiałość i nie-
pewność – spekuluje Pani Anna Janik.

 –  Tymczasem nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby osoby „nowe” skorzystały z wiedzy  
i doświadczenia starszych koleżanek, któ-
re chętnie pokażą im specyfikę działalności 
naszego samorządu. Zależy nam na tym, 
aby wszelkie sprawy oceniane były z róż-
nych punktów widzenia, a spojrzenie na nie 
„świeżym okiem” pozwoli na zwiększenie 
efektywności naszej pracy. Na początek 
wystarczą dobre chęci, a reszta przyjdzie  
z czasem – zapewnia Przewodnicząca. - Je-
śli tylko staniemy się jednością, jesteśmy  
w stanie wiele osiągnąć.
Ważne zmiany zaszły też w kwestii organi-

zacji pracy OIPiP w Katowicach. Od bieżącego 
miesiąca, Izba funkcjonuje w zmienionych go-
dzinach, tj. w poniedziałki, wtorki i środy od 
7.30 do 15.30 (we wtorki do godziny 17.00 
pełniony jest dyżur w Sekretariacie Izby),  
w czwartki od 7.30 do 18.00, natomiast w piąt-
ki – od 7.30 do 13.00, przy czym dyżur w Se-
kretariacie pełniony jest do 15.30. 

Nowością są również dodatkowe dyżury 
prawne pełnione przez adwokatów w każdą 
drugą sobotę miesiąca od 9.00 do 12.00. Każdy 
członek Izby może wówczas skorzystać z po-
rady prawnej, przy wcześniejszym umówieniu 
się telefonicznym. W dalszym ciągu można też 
skonsultować się (telefonicznie bądź osobiście) 
z prawnikami Izby w ciągu tygodnia, od ponie-
działku do piątku, przy czym przed konsultacją 
osobistą należy zadzwonić do Izby i upewnić 
się czy prawnicy nie zostali oddelegowani do 
pełnienia innych czynności na rzecz OIPiP.

Dzięki tym zmianom każda pielęgniarka 
czy położna będzie mogła osobiście załatwić  
w Izbie wszelkie sprawy czy problemy, otrzy-
mać dokładne informacje na wszystkie intere-
sujące je tematy czy uzyskać fachową i rzetel-
ną poradę prawną. Równocześnie, nie będzie 
to kolidować z godzinami pracy pielęgniarek  
i położnych, a co za tym idzie – nie będą mu-
siały brać dni wolnych w celu udania się do 
Izby. 

Jak widać, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych nieustannie się rozwija, co korzystnie 
wpływa na społeczność pielęgniarek i położ-
nych. Mamy nadzieję, że członkowie Izby oraz 
ich pacjenci już wkrótce będą mogli odczuć po-
zytywne efekty wprowadzonych zmian.
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Mapa dojazdu

Kalendarium styczeń - luty 2016

11 stycznia Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

18-20 stycznia
VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Udział wzięli 
Delegaci na Krajowy Zjazd

25 stycznia Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

26 stycznia Posiedzenie Komisji Socjalnej

2-5 lutego 
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek  i Położnych. Udział wzięła Prze-
wodnicząca ORPIP w Katowicach Anna Janik, Sekretarz Maria Grabowska, 
Wiceprzewodnicząca Iwona Borchulska, Ewa Molka, Krystyna Ptok

4 lutego Posiedzenie Komisji Kształcenia

5 lutego Zakończenie II etapu konkursu organizowanego przez Polskie Towarzy-
stwo Pielęgniarskie- Pielęgniarka Roku 2015 i wyłonienie finalistów elimi-
nacji wojewódzkich.
Laureaci etapu to:
I. miejsce

1. Agnieszka Krawczyk – Sarna- PZZOZ Będzin
2. Marta Sułek- Szpital Wielospecjalistyczny Jaworzno

II. miejsce:
1. Agnieszka Lesiak – Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II Sosnowiec
2. Agnieszka Kozieł – PZZOZ Będzin

III. miejsce:
1. Joanna Hofman Szpital Miejski w Zabrzu
2 Agnieszka Zalas- Zakład Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstocho-

wie

16 lutego Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji

18 lutego

Szkolenie wyjazdowe dla pielęgniarek i położnych dotyczące odpowie-
dzialności zawodowej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Ka-
towicach organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i  Położnych  
w Katowicach, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz 
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

19 lutego

Konferencja organizowana przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
im. Mielęckiego Katowicach „Śląska Transplantologia- 10 lat przeszczepów 
wątroby w SPSK-M”. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP w Katowicach 
Anna Janik

22 lutego

Szkolenie wyjazdowe dla Kadry Zarządzającej dotyczące odpowiedzialno-
ści zawodowej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach 
organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowy Sąd Pielęgniarek 
i Położnych

23 lutego Posiedzenie Komisji Socjalnej

25 lutego Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 11 stycznia 2016 r.

I. Wybór Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII ka-
dencji,

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie liczby członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach VII kadencji.

2. Przeprowadzenie wyborów na funkcje Wiceprzewodniczących Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych VII kadencji, Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
VII kadencji oraz Skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunków zatrudnienia Przewodniczącej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunków zatrudnienia Wiceprzewodniczących Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunków zatrudnienia Sekretarza Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunków zatrudnienia Skarbnika Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

II. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub po-
łożnej/położnego:

1. Podjęcie uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
oraz wpisu do rejestru pielęgniarek  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach.

2. Podjęcie uchwał w przedmiocie wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

4. Podjęcie uchwał w przedmiocie wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 
pielęgniarki. 

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie wymiany zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 
pielęgniarki.

III. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek                    

i Położnych w Katowicach VII kadencji. 
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie wytypowania przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji kosztów kształcenia.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru oferty w celu udzielenia pomocy socjalnej  

w postaci leczenia sanatoryjnego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach. 

5. Podjęcie uchwał  w przedmiocie przyznania pożyczki dla odpłatnie studiujących pielę-
gniarek.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyj-
nej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki. 

7. Podjęcie uchwały  w przedmiocie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów remontu budynku Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia niespłaconej pożyczki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu delegata na Okrę-

gowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji. 
11. Zmiana uchwały w przedmiocie skierowania na odbycie stażu adaptacyjnego.

IV.  Sprawy bieżące:
1. Odwołania od decyzji Komisji Kształcenia.

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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Wyciąg z Protokołu posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 25 stycznia 2016 roku
 

I. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:

1. Podjęcie uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz 
wpisu do rejestru pielęgniarek  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wymiany zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 
pielęgniarki.

II.  Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Sekretarz 

ORPiP w Katowicach
Maria Grabowska

Wyciąg z Protokołu posiedzenia  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

w dniu 25 lutego 2016 roku

I. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:

1. Podjęcie 1 uchwały w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza 
oraz wpisu do Rejestru PiP ORPiP w Katowicach.

2. Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
oraz wpisu do Rejestru PiP ORPiP w Katowicach.

3. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz 
wpisu do Rejestru PiP ORPiP w Katowicach.

4. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania 
zawodu pielęgniarki.

5. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru PiP ORPiP w Katowicach.

6. Podjęcie 1 uchwały w przedmiocie wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 
położnej oraz wpisu do Rejestru PiP ORPiP w Katowicach.

7. Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie wpisu do Rejestru Pielęgniarek ORPiP w Katowicach.
8. Podjęcie 1 uchwały w przedmiocie wpisu do Rejestru Położnych ORPiP.
9. Podjęcie 12 uchwał w przedmiocie wykreślenia pielęgniarek z Rejestru Pielęgniarek Okrę-

gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
10. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wykreślenia położnych z Rejestru Położnych Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

II. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wytypowania kolejnych przedstawicieli w skład Komisji 

działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji. 
2. Podjecie uchwały w przedmiocie powołania Zespołów Problemowych przy Okręgowej Ra-

dzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Katowicach VII kadencji.
4. Przedstawienie informacji z kontroli przeprowadzonej przez OKR Przewodnicząca.
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5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Skarbnik
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie Planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Przewodniczącej i Skarbnika ORPiP do ne-

gocjowania i podpisywania umów dotyczących przekazania z budżetu państwa środków 
finansowych.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminów Komisji oraz Zespołów problemo-
wych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwołania XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wydawania Biuletynu Informacyjnego Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  „Nasze Sprawy”.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Redaktora Naczelnego oraz Kolegium Redak-
cyjnego Biuletynu  Informacyjnego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
„Nasze Sprawy”.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie prenumeraty czasopism „Służba Zdrowia”, „Menadżer 
Zdrowia” oraz „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” na lata 2016 – 2019.

13. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wytypowania przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

14. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyj-
nej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki. 

15. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie zmiany uchwały ORPiP nr 457/2015 i nr 35/2016/VII  
w przedmiocie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 
5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowa-
dzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki. 

16. Przyznanie prawa wykonywania zawodu położnej na czas określony.
17. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych.
18. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji kosztów kształcenia.
20. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania zapomóg chorobowych (38 osób).
21. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie przyznania zapomóg pośmiertnych (dla 8 osób po 

500,00 zł).
22. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie spłaty zaległych składek.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sanato-

ryjnego.
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru oferty dotyczącej udzielenia pomocy socjalnej 

w postaci refundacji turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych dla członków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

25. Podjęcie uchwały w przedmiocie zorganizowania XI Ogólnopolskiej Konferencji „Steryliza-
cja” w dniu 7 kwietnia 2016 r. oraz jej dofinansowania.

26. Podjęcie uchwały w przedmiocie zorganizowania konferencji położnych pn.: „Położna  
w życiu kobiety – część II” w dniu 16 czerwca 2016 roku oraz jej dofinansowania.

27. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzeń dla kierowników i sekretarzy 
kursów, wykładowców i opiekunów staży w ramach kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych.

28. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach do wyznaczania przedstawicieli Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach do składu komisji kwalifikacyjnych szkolenia specjaliza-
cyjnego oraz komisji egzaminacyjnych kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

29. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach w dniu 11 stycznia 2016  roku.

III. Sprawy bieżące:
1. Odwołania  od decyzji Komisji Kształcenia.

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
serdecznie zapraszam na

XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,  
który odbędzie się 18 marca 2016r o godz. 9.00  

w budynku Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego  
przy ul. Bytkowskiej 1b w Katowicach.  

Zgodnie z Regulaminem Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stanowiącym  

załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2013 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek  

i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  

22 marca 2013 roku w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach, udział Delegatów na Zjeździe jest obowiązkowy. 

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie,  
celem odebrania mandatu.  

Rejestracja Delegatów rozpocznie się o godz. 8.00 

Przewodnicząca 
Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach 

(-) 
Anna Janik

Mapa dojazdu
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Anna Janik  Przewodnicząca  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Położna- licencjat
Uniwersytet Śląski – Wydział Prawa i Administracji – mgr administracji
Studia podyplomowe:
Zarządzanie i administracja w ochronie zdrowia - Politechnika Śląska i Śląska 
Akademia Medyczna
Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia - Uniwersytet Warszawki
Prawo medyczne i bioetyka – Uniwersytet Jagielloński
Doświadczenie zawodowe
Położna i położna oddziałowa Sali Porodowej w Szpitalu w Mikołowie
Samorząd terytorialny szczebla powiatowego i wojewódzkiego
Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Naczelna Pielęgniarka w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
Praca w samorządzie 
I  - kadencja członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach
II- kadencja Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach
I i II kadencja członek Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

VI- kadencja członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Maria Grabowska - Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Wykształcenie: Liceum Medyczne w Kielcach - pielęgniarka, Wyższa Szkoła Ekonomii 
i Administracji w Bytomiu - licencjat, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski - 
magisterium, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Zarządzanie Zakładami Opieki Zdro-
wotnej – studia podyplomowe.
Praca: 1976 -2000 - ZOZ Dąbrowa Górnicza – pielęgniarka, 2000 - 2016 Górniczy Zespół 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach/Fundacja „Unia Bracka” – Naczelna Pielęgniar-
ka/Dyrektor Zakładu Opieki Domowej, Kierownik Zespołu Organizacyjno – Prawnego.
Działalność samorządowa: II – VII kadencja Pełnomocnik ORPiP w Katowicach, 
II – VI kadencja Naczelna Komisja Rewizyjna, 
III  -  IV kadencja Skarbnik ORPiP w Katowicach, 

III – VII kadencja członek ORPiP w Katowicach, VII kadencja członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Czesława Brylak-Kozdraś - Skarbnik  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

Magister pielęgniarstwa, certyfikowany Menedżer w Ochronie Zdrowia, wieloletni dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego . 
Działalność samorządowa: członek wszystkich kadencji Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych pełniąc funkcje wiceprzewodniczącej i sekretarza. 
Współtwórczyni projektu ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych. 
Przewodniczyła wielu wyborczym i budżetowym Okręgowym Zjazdom Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach. 
Cechuje się pracowitością i uczciwością. Chętnie dzieli się swoją rozległą wiedzą i do-
świadczeniem. Wyznacza trendy w zarządzaniu i współpracy z pracownikami na różnych 
szczeblach.

Delegaci XXXIII Sprawozdawczo Wyborczego
 Okręgowego Zjazdu OIPiP w Katowicach

 wybrali swoich przedstawicieli 
do prac w Organach VII Kadencji 

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji  
w Katowicach



1111

Bożena Bednarczyk
Licencjat pielęgniarstwa, Specjalista 
w dziedzinie pielęgniarstwa  chirur-
gicznego.Pracuje w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w 
Sosnowcu na oddziale Chirurgii Ura-
zowo - Ortopedycznej, Onkologicz-
nej i Rekonstrukcyjnej.

Dorota Czechowska
Mgr pielęgniarstwa, Specjalista w dziedzinie pie-
lęgniarstwa epidemiologicznego, absolwentka stu-
diów podyplomowych Zarządzanie jednostkami 
ochrony zdrowia. Zawodowo związana z CSK im. 
Prof. K Gibińskiego w Katowicach obecnie na sta-
nowisku Specjalisty ds. epidemiologii. 
Na rzecz samorządu pracuje od 2007 roku.  
W V kadencji jako członek Komisji Rewizyjnej a obec-
nie członek Komisji ds. Kształcenia i Standardów. 
Redaktor naczelny kwartalnika „Pielęgniarka Epi-
demiologiczna” 

Kamila Czechowska Tomala
Magister pielęgniarstwa, Specjalista 
w dziedzinie pielęgniarstwa zacho-
wawczego, studia podyplomowe „Or-
ganizacja i zarządzanie w ochronie 
zdrowia”. Pracuje w Szpitalu Specjali-
stycznym Nr 1 w Bytomiu- Pielęgniar-
ka Oddziałowa Oddziału Kardiologii ze 

Stanowiskami Intensywnego Nadzoru.  Staż pracy  
w zawodzie 24 lata.
Działalność samorządowa: 2005- 2015 r Pełno-
mocny przedstawiciel ORPIP. Działalność w organi-
zacji związkowej: Związek Zawodowy Pielęgniarek 
i Położnych 2006- 2016 r.

Hanna Dobrowolska 
Magister pielęgniarstwa. Pracuje w  
Dziale Kształcenia Podyplomowe-
go OIPiP w Katowicach. Od 15 lat 
zajmuje się kształceniem podyplo-
mowym pielęgniarek i położnych. 
Pracowała w zespołach realizują-
cych projekty współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Audytor we-
wnętrzny systemu zarządzania jakością.
Działalność samorządowa: pierwsza kadencja Prze-
wodnicząca Komisji Kształcenia przy Okręgowej Ra-
dzie Pielęgniarek i Położnych.

Ewa Don
Licencjat pielęgniarstwa, mgr pe-
dagogiki zdrowia, studia podyplo-
mowe” Wsparcie menadżerskie dla 
kadry zarządzającej podmiotami 
leczniczymi”. 
Pracuje w Szpitalu Miejskim w Sie-
mianowicach Ślaskich sp zoo.
Członek PTP. 
Działalność samorządowa: Delegat na 

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, Pełnomocny 
Przedstawiciel OIPIP w Katowicach w minionych ka-
dencjach. 

Marta Dyduch 
Magister położnictwa, Specjalista  w dziedzinie pie-
lęgniarstwa rodzinnego dla położnych, edukator 
laktacyjny. Położna oddziałowa na oddziale nowo-
rodkowym w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w By-
tomiu.  Członek ZZPiP,
Działalność samorządowa: Pełnomocny Przedstawi-
ciel ORPIP w Katowicach, zastępca  Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej   w minionych kadencjach.

Jolanta Dyla
Magister pielęgniarstwa, studia po-
dyplomowe z  Geriatrii i opieki długo-
terminowej, Zarządzania w ochronie 
zdrowia, specjalizacja z Pielęgniar-
stwa Neurologicznego.
Miejsce pracy: Górnośląskie Cen-
trum Rehabilitacji ,,Repty”- w Tar-
nowskich Górach. 
Działalność samorządowa; trzecią ka-

dencję członek ORPIP w Katowicach , członek Komisji 
Kształcenia w poprzedniej kadencji, obecnie członek 
Komisji Kształcenia i Standardów przy ORPIP w Kato-
wicach, Pełnomocny przedstawiciel ORPIP , Przewod-
nicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa neurologicznego 
przy OIPIP.

Iwona Borchulska  Wiceprzewodnicząca  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. 
Pielęgniarka z dwudziestoletnim stażem w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki. Od-
działowa bloku operacyjnego. Założycielka Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego „Medico” 
w Sosnowcu oraz Sosnowieckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego „CHWYTAJ DZIEŃ”. 
Działalność samorządowa: wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz członek  Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych. 

Beata Ochocka  Wiceprzewodnicząca  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Magister pielęgniarstwa, doktor nauk medycznych, Specjalista ds higieny i epidemiologii. 
Zawodowo zajmuje się szeroko pojętą problematyką zakażeń szpitalnych w SP Szpitalu Kli-
nicznym SUM w Katowicach. 
Od 2008 roku Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. Członek 
Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Twórczy-
ni Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej. 
Działalność samorządowa: Członek ORPiP w Katowicach  trzecią kadencję, członek Ze-
społu ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach, Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Pielęgniarka Epidemiologoiczna i biuletynu 
OIPiP „Nasze Sprawy”.
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Magdalena Gral
Magister położnictwa z dyplomem 
zarządzania w ochronie zdrowia Spe-
cjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
neonatologicznego. 
Położna koordynująca i współuczest-
nicząca w zarządzaniu kontraktem 
medycznym oddziału neonatologicz-
nego w Katowickim Centrum Onko-
logii. 

Działalność samorządowa: Pełnomocny przedstawi-
ciel OIPiP w Katowicach.

Piotr Jerzy Gurowiec
Doktor nauk o zdrowiu, absolwent 
Wojskowej Akademii Medycznej 
(obecnie Uniwersytet Medyczny) w 
Łodzi, magister zdrowia publicznego, 
licencjat pielęgniarstwa oraz peda-
gogiki zdrowia. Studia podyplomowe 
na Warszawskim Uniwersytecie Me-
dycznym dla koordynatorów trans-
plantacyjnych. 

Zawodowo związany z pielęgniarstwem od ponad 20 
lat, pracując początkowo w Siemianowickim Oddzia-
le Leczenia Oparzeń, Górnośląskim Centrum Me-
dycznym na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. Obecnie związany z Śląskim Centrum Cho-
rób Serca w Zabrzu pracując na Oddziale Intensyw-
nej Terapii Pooperacyjnej. 
 Działalność samorządowa: pierwsza kadencja w 
ORPIP  Przewodniczący Komisji Prawa i Legislacji, 
członek Komisji Kształcenia oraz Przewodniczący 
Zespołu Problemowego ds. Pielęgniarstwa Aneste-
zjologicznego i Intensywnej Opieki, członek Kole-
gium Redakcyjnego biuletynu  „Nasze Sprawy”.

Piotr Gzocha
Licencjat pielęgniarstwa, technik 
masażysta. 28 lat w zawodzie przy 
łóżku chorego, 1,5 roku blok opera-
cyjny. Szpital Psychiatryczny w Ryb-
niku oddział sądowo - psychiatryczny 
o wzmocnionym stopniu zabezpie-
czenia. 

Jadwiga Kazus
Pielęgniarka. 
Działalność samorządowa: I kadencja wiceprze-
wodnicząca Komisji  Rewizyjnej. 
Od II kadencji  członek ORPIP i Prezydium w Kato-
wicach. Przewodnicząca Komisji Socjalnej przez pięć 
kadencji.

Katarzyna Koperwas - Szafarz
Licencjat pielęgniarstwa, Specjalista 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Geria-
trycznego.
Pracuje w Katowickim Centrum On-
kologii, 14 lat w zawodzie.

Joanna Kuźnik
Magister  położnictwa, specjalizacja 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzin-
nego dla położnych, mgr zarządzania 
i marketingu studia podyplomowe  
z Zarządzania w ochronie zdrowia.
Położna Oddziałowa Oddziału Położ-
niczo-Ginekologicznego w WSzS Nr 2 
w Jastrzębiu Zdroju. 

Działalność samorządowa: trzecią kadencję czło-
nek ORPiP w Katowicach. W tej kadencji  członek 
Komisji Prawa i Legislacji, Przewodnicząca Zespołu 
ds. Położnych przy ORPiP w Katowicach. 

Jolanta Kwas

Mirosława Malara
Studia na Uniwersytecie Śląskim na 
Wydziale Nauk Społecznych. Kieru-
nek - Zarządzanie Pracą Socjalną, 
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniar-
stwa epidemiologicznego, studia po-
dyplomowe „Zarządzanie placówka-
mi Służby Zdrowia”.  W 2014 roku  
uzyskała stopień naukowy – doktora 
nauk medycznych ŚUM w Katowicach.

Pracę rozpoczęła w Katowicach - Ochojcu jako pie-
lęgniarka instrumentariuszka Bloku Operacyjnego 
Kardiochirurgii. Obecnie pełni funkcję Pielęgniarki 
Epidemiologicznej w Górnośląskim Centrum Zdro-
wia Dziecka i Matki w Katowicach. Od 2009 roku 
pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzi-
nie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Członek Zespołu Redakcyjnego - kwartalnika Pielę-
gniarka Epidemiologiczna oraz Sekcji Pielęgniarek 
Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej przy OIPiP w Ka-
towicach.
Prezes III, IV, V kadencji Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Epidemiologicznych. Członek ORPIP 
drugą kadencję.

Małgorzata Maślanka
Magister pielęgniarstwa, Specja-
lista w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego, studia podyplomo-
we  Zarządzanie w ochronie zdro-
wia.  
Pielęgniarka operacyjna w Specja-
listycznej Praktyce Lekarskiej  My-
słowice.  
Działalność samorządowa: czło-
nek I- IV,VI kadencji Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych, IV-VI kadencji prze-
wodnicząca Komisji Etyki. 
Członek Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego. 
OD VI kadencja Redaktor Naczelny biuletynu OIPIP  
„Nasze Sprawy”.

Ptok Krystyna



1313

Działalność samorządowa: Od 2003 roku współ-
praca z samorządem pielęgniarskim – delegat na 
Okręgowe Zjazdy PiP w Katowicach  oraz pełnomoc-
ny przedstawicie ORPIP. W tej kadencji Przewodni-
cząca Komicji Socjalnej.

Jadwiga Zasuń 
Dyrektor Biura Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach od 
6 lat, czynna zawodowo pielęgniar-
ka, kończy studia magisterskie na 
wydziale pielęgniarstwa oraz studia 
podyplomowe z dziedziny Geriatriii  
i Gerontologii. Działalność samorzą-
dowa Członek Okręgowej Rady oraz 
członek Prezydium V, VI.

Renata  Żmudzińska
Magister pielęgniarstwa, Specjalista 
w dziedzinie organizacji i zarządzania 
oraz  w dziedzinie pielęgniarstwa epi-
demiologicznego. Studia podyplomo-
we Zarządzanie placówkami ochrony 
zdrowia. Pracuje w Powiatowym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na 

stanowisku specjalisty  ds. epidemiologii.

Grażyna Sajewicz  
Magister położnictwa,  Specjalista w 
dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.
Od 1985 roku Pracuje  na Trakcie Po-
rodowym w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym.
Działalność samorządowa: Od 
1996 roku aktywny członkek Zespo-
łu ds. Położnych przy OIPiP w Kato-
wicach. Czwartą kadencję członek 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W po-
przednich kadencjach była Sędzią Naczelnego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 

Bogusława Siciarz 
Magister ekonomiki i organizacji 
ochrony zdrowia. Pielęgniarka  Spe-
cjalista w dziedzinie Organizacji i 
Zarządzania oraz Pielęgniarstwa 
Geriatrycznego. Studia podyplomo-
we na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie z zakresu „Zarządzanie 
jakością w organizacjach wg ISO 
9001:200” oraz Organizacja i Zarzą-

dzanie w Pomocy Społecznej”.
Od 28 lat związana ze Szpitalem Wojskowym w Gli-
wicach, (obecnie Szpital Miejski nr 4), Pielęgniarka 
Oddziałowa Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz Peł-
nomocnik Dyrektora ds. Jakości.

Okręgowa Rada wykonuje zadania samorządu  
na obszarze działania Izby, a w szczególności: 

• wykonuje uchwały okręgowego zjazdu,

• stwierdza prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,

• prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych,

• dokonuje wpisu członków na listę okręgowej izby oraz skreśla ich z tej listy,

• powołuje komisje problemowe i kieruje ich pracą,

• prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę,

• składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed 
okręgowym zjazdem,

• współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z samorządem teryto-
rialnym.

Prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium służy również przewodni-
czącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu oraz okręgowemu 
rzecznikowi.

Zadaniami samorządu pielęgniarek i położnych są w szczególności:

1. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;

2. ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich 
przestrzeganiem;

3. ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących 
na poszczególnych stanowiskach pracy;

4. współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
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5. integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;

6. obrona godności zawodowej;

7. reprezentowanie i ochrona zawodów;

8. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej 
państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;

9. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Samorząd pielęgniarek i położnych wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1. stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;

2. prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.  
Nr 174, poz. 1039);

3. opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów;

4. opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;

5. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;

6. prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;

7. przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kie-
rownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze  
w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek;

8. opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia  
i zasad organizacji opieki zdrowotnej;

9. opiniowanie programów kształcenia zawodowego;

10. orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;

11. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;

12. udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań praw-
nych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej  
w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;

13. współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-
-rozwojowymi w kraju i za granicą;

14. współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgnia-
rek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;

15. organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy material-
nej dla pielęgniarek i położnych;

16. zarządzanie majątkiem własnym;

17. prowadzenie działalności wydawniczej;

18. uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkow-
skich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

19. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
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Okręgowa Komisja Rewizyjna VII Kadencji

Przewodnicząca - Agata Stącel
Magister pielęgniarstwa,  Specjalista w dziedzinie  organizacji i zarządzania i  pielęgniar-
stwa geriatrycznego. Staż pracy 25 lat. Pracuje w Fundacji Unia Bracka w Rudzie Śląskiej.
Przewodnicząca VI Kadencji Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Członkowie:

Bożena Chyla
Magister pielęgniarstwa, staż pracy 35 lat. Pielęgniarka Naczelna Szpitala Murcki sp.zoo w Katowi-
cach. Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej VI i VII kadencji.

Urszula Piekorz
Specjalista pielęgniarstwa ratunkowego, staż pracy 20 lat. Pielęgniarka zatrudniona w Wojewódzkim 
Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Członek Komisji Rewizyjnej.

Danuta Siemiątkowska 
Magister pielęgniarstwa, magister pedagogiki zdrowia, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ope-
racyjnego. Przewodnicząca Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego VI i VII kadencji. Pielęgniarka 
operacyjna w SP Szpitalu Klinicznym im. Mielęckiego w Katowicach.

Barbara Stefańska
Magister pielęgniarstwa, staż pracy 15 lat. Pielęgniarka Naczelna Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej. 
Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej VI.

Marlena Szastok -Gazda
Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, staż pracy 18 lat. Pielęgniarka epidemiologiczna w Górno-
śląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. Mgr edukacji zdrowotnej z elementami 
rehabilitacji. Licencjat pielęgniarstwa.

Iwona Anna Szczuka
Magister pielęgniarstwa. W zawodzie od 15 lat, obecnie na Oddziale Kardiologii z Intensywnym Nad-
zorem Kardiologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Nr. 5 im. św Barbary w Sosnowcu. 

Sabina Szydło
Licencjat położnictwa staż pracy 20 lat. Położna w SP CSK SUM im. prof. Kornela Gibińskiego w Ka-
towicach.
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Działalność Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Okręgowa Komisja Rewizyjna  pracuje  na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.  
o samorządzie pielęgniarek i położnych i Regulaminu zatwierdzonego  przez Zjazd Okręgowy.

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
wchodzą: Przewodniczący i członkowie Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej wybrani przez Okrę-
gowy Zjazd. Kadencja Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej trwa 4 lata. Pierwsze posiedzenie 
nowo wybranej Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
zwołuje jej Przewodniczący w terminie 30 dni 
od dnia wyboru.

Okręgowa Komisja Rewizyjna wykonuje 
swoje zadania przez:

• okresową, nie rzadziej niż raz na 6 mie-
sięcy, kontrolę finansową dokumentów 
bankowych i kasowych Okręgowej Izby, 
prawidłowego ich zatwierdzania, obiegu 
i księgowania;

• nadzór nad realizacją uchwał Okręgo-
wego Zjazdu, Okręgowej Rady i jej Pre-
zydium dotyczących spraw finansowych  
i gospodarczych;

• kontrolę poprawnego gospodarowania 
przez Okręgową Radę finansami i zgod-
ność wydatków z budżetem i uchwałami 
Okręgowej Rady i jej Prezydium;

• składanie Okręgowej Radzie informacji 
i wniosków, a Okręgowemu Zjazdowi 
rocznych i kadencyjnych sprawozdań.

• występuje z wnioskiem w sprawie udzie-
lenia absolutorium Okręgowej Radzie

• uczestniczy  w posiedzeniach Okręgowej 
Rady i Prezydium ORPiP

Kontrola Okręgowej Rady przeprowadzana 
jest na podstawie uchwały Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej określającej datę i zakres kon-
troli. Okręgowa Komisja Rewizyjna zawiada-
mia Okręgową Radę o terminie kontroli z co 
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, poda-
jąc zakres kontroli.  Zasadę tę nie stosuje się  
w przypadku kontroli stanu kasy Okręgowej 
Izby.

Z każdej kontroli okresowej Okręgowa Ko-
misja Rewizyjna sporządza protokół wraz  
z wnioskami i ewentualnymi zaleceniami po-
kontrolnymi w ciągu 14 dni od dnia zakoń-
czenia kontroli. W protokole winny być za-
warte wyłącznie stwierdzone fakty i ustalenia 
poparte dokumentami. Protokół podpisują 
członkowie zespołu kontrolującego. Zalece-
nia pokontrolne są podejmowane w formie 
uchwały. Okręgowa Komisja Rewizyjna przed-
kłada protokół pokontrolny wraz z zaleceniami 
Przewodniczącemu Okręgowej Rady, które-
mu w terminie 30 dni przysługuje prawo do 
złożenia wyjaśnień pokontrolnych i wniosków  
o uzupełnienie kontroli. Komisja ma obowiązek 
ustosunkowania się do wyjaśnień i wniosków  
w terminie jednego miesiąca. 

Przewodnicząca  
Okręgowej  Komisji Rewizyjnej  

Agata Stącel

Gabriela Tomczyk
Magister pielęgniarstwa, staż pracy 22 lata. Pielęgniarka zatrudniona w Górnośląskim Centrum Re-
habilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. 

Bożena Witas
Magister pielęgniarstwa, staż pracy 7 lat. Pielęgniarka epidemiologiczna w SPCSK SUM im. prof. Kor-
nela Gibińskiego w Katowicach.

Urszula Witoszek
Pielęgniarka, mgr ekonomiki i organizacji, staż pracy 40 lat. Przełożona Pielęgniarek Szpitala  
w Pszczynie. Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej VI i VII kadencji.
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  VII Kadencji

Aleksandra Liszka - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Magister pielęgniarstwa, Uniwersytet Jagielloński CM Kraków, Studia podyplomowe- Prawo medyczne. Pie-
lęgniarka, od 31 lat czynna zawodowo - Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu, Centrum Pediatrii w Sosnowcu, 
obecnie  opieka paliatywna.
Dwie kadencje IV i V - zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, w tym w kadencji  
IV  Pełnomocny przedstawiciel z Centrum Pediatrii.
Kadencja VI i VII- Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

Sabina Ahn

Krystyna Cygan

Sabina Gajda 
Magister pielęgniarstwa, Specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego. Pracuje - Oddział 
chirurgii ogólnej. Członek zarządu Międzyzakła-
dowej Organizacji Związkowej PiP.

Kostrzewa Dorota
Magister  pielęgniarstwa. Pracuje  jako pielę-
gniarka koordynująca w Szpitalnym Oddziale Ra-
tunkowym. Działa w Komisji do Spraw Standar-
dów i Procedur Pielęgniarskich oraz w Komitecie 
do Spraw Jakości. 

Agnieszka Krawczyk-Sarna
Magister  pielęgniarstwa, Specjalista w dziedzi-
nie pielęgniarstwa paliatywnego. Studia Pody-
plomowe w zakresie Zarządzania Placówkami 
Ochrony Zdrowia.
Pielęgniarka - Hospicjum Domowe, Pielęgniarka 
Oddziału Opieki Paliatywnej.

Barbara Kubica
Magister  pielęgniarstwa, Specjalista w  dziedzi-
nie pielęgniarstwa geriatrycznego. Studia eko-
nomiczne. Pracuje na stanowisku Przełożonej 
Pielęgniarek i Położnych. Członek Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego.

Anna Larysz
Magister pielęgniarstwa zdobyłam na Uniwer-
sytecie  Jagielońskim.  Absolwentka Politechni-
ki Śląskiej i Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie 

ukończyłam podyplomowe studia z Zarządzania 
i Administracji w ochronie zdrowia. Specjalista 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. 
Pracuje na stanowisku pielęgniarki koordynują-
cej w oddziale Intensywnej Terapii. Z-ca Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej na drugą ka-
dencję.

Henryka Lodwich
Licencjata pielęgniarstwa, studia podyplomowe z 
Zarządzania w Służbie Zdrowia, kończy  specjali-
zację z Pielęgniarstwa Zachowawczego
od 27 lat pracuje  w zawodzie, od 2010 roku peł-
ni funkcję pielęgniarki oddziałowej na Oddziale 
Gastrologiczno-Wewnętrznym. W tej kadencji 
pełni również funkcję Pełnomocnego Przedstawi-
ciela ORPiP.

Zofia Prażak

Sonia Siwy
Magister pielęgniarstwa. 
Od 2011 roku pielęgniarka oddziałowa Oddziału 
Septycznego i z-ca przewodniczącego Zespołu d/s 
Etyki. Pełnomocny Przedstawiciel OIPiP w Katowi-
cach piątą kadencję.

Ewa Studzińska

Łucja Szczepaniec

Monika Truchan
Magister pielęgniarstwa, Specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego. Pielęgniarka Oddzia-
łowa Oddziału Okulistyki. Od 2011r członek Zespo-
łu ds pielęgniarstwa operacyjnego przy ORPiP. 
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
w 2016 roku pełnić będzie dyżury 

w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. od 1500 – 1700.
Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić 

będą dyżury również w godz. od 1500 – 1700, w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów: 
20.01.2016 r. 06.04.2016 r 15.06.2016 r 17.08.2016 r 19.10.2016 r.
03.02.2016 r. 20.04.2016 r. 29.06.2016 r 31.08.2016 r 02.11.2016 r.
17.02.2016 r. 04.05.2016 r. 06.07.2016 r. 07.09.2016 r. 16.11.2016 r.
02.03.2016 r. 18.05.2016 r 20.07.2016 r. 21.09.2016 r. 30.11.2016 r.
16.03.2016 r. 01.06.2016 r. 03.08.2016 r 05.10.2016 r. 07.12.2016 r.
30.03.2016 r.

Z poważaniem:
Okręgowy Rzecznik

Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Aleksandra Liszka

Działalność Okręgowego Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej to jeden z organów okręgowej izby pielęgnia-

rek i położnych. Wybór okręgowego rzecznika i jego zastępców odbywa się z pośród delegatów  
biorących udział w okręgowym zjeździe. Od momentu wyboru kadencja trwa przez okres 4 lat. 

Okręgowy rzecznik jest samodzielnym or-
ganem, podobnie jak okręgowy sąd i komisja 
rewizyjna. Oznacza to że, jako organ jest nie-
zależny, posiada osobowość prawną. 

W myśl  Art. 48. 1.   ustawy z dnia 1 lip-
ca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położ-
nych   Rzecznik odpowiedzialności zawodowej 
niezwłocznie po otrzymaniu informacji wska-
zującej na możliwość popełnienia przewinienia 
zawodowego jest obowiązany wydać postano-
wienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego. Postanowienie 
doręcza się stronom.

Podstawowymi zbiorami przepisów, które 
regulują zasady etyki pielęgniarskiej i położni-
czej są: Kodeks  etyki zawodowej pielęgniarki  
i położnej RP oraz wszystkie ustawy i rozporzą-
dzenia regulujące wykonywanie zawodu pielę-
gniarki i położnej.

Do zadań okręgowego rzecznika należy: 
prowadzenie postępowania wyjaśniającego 

w sprawach z zakresu odpowiedzialności za-
wodowej. Sprawowanie funkcji oskarżyciela 
nie obrońcy/przed sądami pielęgniarek i położ-

nych. Składanie okręgowemu zjazdowi roczne-
go sprawozdania i kadencyjne sprawozdanie  
z działalności. Organizuje dla członków samo-
rządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej.

W ramach postępowania w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej, rzecznik za-
wodowy wykonuje czynności sprawdzające  
i postępowanie wyjaśniające. Celem jest zba-
danie okoliczności koniecznych do ustalenia, 
czy istnieją podstawy do wszczęcia postępo-
wania wyjaśniającego. Do tych czynności nale-
ży zebranie w niezbędnym zakresie dowodów 
w postaci np. dokumentacji medycznej, prze-
słuchanie osób w charakterze świadka. Jeżeli 
w toku postępowania wyjaśniającego zostało 
ustalone, że został popełniony czyn mogący 
stanowić przewinienie zawodowe, ustalono 
osobę obwinioną, kolejnym krokiem rzecznika 
jest skierowanie wniosku o ukaranie do okrę-
gowego sądu pielęgniarek i położnych.

Każdy zastępca okręgowego rzecznika dzia-
ła w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej.

Agnieszka Wojciechowska  
Magister pielęgniarstwa, Specjalista w dziedzi-
nie pielęgniarstwa chirurgicznego, studia pody-
plomowe „Prawo w ochronie zdrowia” - Wydział 
Prawa i Administracji. Pielęgniarka Izby Przyjęć.

Iwona Wylężek
Magister pielęgniarstwa, Specjalista do spraw 
Epidemiologii, studia podyplomowe z zakre-
su Prawo w Ochronie Zdrowia, Zarządzanie w 
Ochronie Zdrowia.

20 letni staż pracy w pielęgniarstwie Naczelna 
Pielęgniarka. Członek Stowarzyszenia Menadże-
rów Pielęgniarstwa.

Ilona Zawisza 
Magister resocjalizacji, lic. pielęgniarstwa, spe-
cjalizacja w dziedzinie Organizacji i Zarządzania, 
studia podyplomowe z zakresu psychologii w za-
rządzaniu, z zarządzania placówkami medyczny-
mi, studia podyplomowe z Technologii Informa-
tycznych. 
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Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji
Barbara Gardyjas  Przewodnicząca

Magister położnictwa,  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślaskiego, Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Od 1985 pracuje jako położna. Zawód położnej wykonywała w szpitalu w systemie rotacyjnym na od-
działach ginekologii, ginekologii septycznej, porodówce i  położnictwie. Obecnie pracuje jako położna 
rodzinna, zarządza podmiotem medycznym realizującym świadczenia położnej POZ na kontrakcie z NFZ
Działalność samorządowa:   Od 1996 roku aktywny członek  Zespołu Położnych przy OIPiP w Katowicach.
Drugą kadencję Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Członkowie: Pielęgniarki:
Beata  Brzezinka 

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej- mgr 
pielęgniarstwa. 15 lat  pracy w zawodzie. 
Pełnię funkcję  Pielęgniarki Naczelnej. Kadencja  
w Okręgowym Sądzie Pielęgniarek i Położnych.

Beata Kocibowska
 Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach -magister socjologii, licencjat pielęgniar-
stwa. Studia podyplomowe „Organizacja i za-
rządzanie w ochronie zdrowia”. 29 lat pracy w 
zawodzie pielęgniarki.  Obecnie pielęgniarka od-
działowa Oddziału Dermatologii.  Delegat  piątą 
kadencję.

Grażyna Kruk-Kupiec
Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii 
Medycznej w Lublinie. W 1996 r. obroniła pracę 
doktorską z zakresu nauk biologicznych na 
Śląskiej Akademii Medycznej. Obecnie pełni 
funkcję Naczelnej Pielęgniarki.
W zawodzie pracuje 32 lata.
Przewodnicząca Okręgowego sądu Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach w latach 2000 - 2002.
Przewodnicząca Zespołu ds. Organizacji i 
Zarządzania w Pielęgniarstwie, przy ORPIP w 
Katowicach w latach   2009  -  2012.
W latach od 2001 do 2012r. pełniła funkcję Kon-
sultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa.

Anna Kurek
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego kierunek 
Pedagogika Socjalna i Opiekuńczo-Wychowaw-
cza.  Studia Podyplomowe  z zakresu Zarządza-
nia w Placówkach Służby Zdrowia. 
Pielęgniarka od 29 lat pracująca w Szpitalu.               
Pełni funkcję  Pielęgniarki Oddziałowej Stacji 
Dializ. Specjalizacja z Pielęgniarstwa Nefrolo-
gicznego w trakcie.

Elżbieta  Kusz
Llicencjat pielęgniarstwa, Specjalista w dziedzi-
nie Pielęgniarstwa Kardiologicznego.  Pracuje  
w zawodzie ponad 25 lat. 
Członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych trzecią kadencję, Pełnomocny Przedstawi-
ciel ORPiP.

Zofia Nieć-Olejniczak
Specjalista  w dziedzinie  Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego, organizacji i zarządzania. Staż 
pracy 38 lat. Pełnomocny przedstawiciel ORPiP, 
delegat na Krajowy Zjazd PiP.

Bernarda  Paruszewska
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medyczne-
go, studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. 
Pełni funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 
Neurologii z Pododdziałem Udarowym. W zawodzie 
od 29 lat. Pierwsza  kadencja w Organach Izby. 
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Iwona Religa
Magister pielęgniarstwa, Specjalista w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensyw-
nej Opieki. Staż pracy 25 lat. Pielęgniarka od-
działowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. Biegły sądowy w dziedzinie pielęgniar-
stwa Sądu Okręgowego w Katowicach od 2013 r.

Elżbieta Spyra
Jestem absolwentką Liceum Medycznego. Pra-
cuję jako starsza pielęgniarka w Szpitalnym Od-
dziale Ratunkowym. Pracuję od 1982 roku w jed-
nym zakładzie pracy. Działam w Ogólnopolskim 
Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych od 
2003 roku.

Anna  Stolarczyk
Absolwentka Wyższej Szkoła Planowania  Stra-
tegicznego- Dąbrowa Górnicza - licencjat pielę-
gniarstwa. Magister pedagogiki i promocji zdro-
wia. 31 lat w zawodzie. Oddział Nefrologii.
Członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych trzecią Kadencję.

Członkowie- Położne

Zuzanna Modrzejewska
Absolwentka Studium Medycznego w Zabrzu Wy-
dział Położnych.
Magister położnictwa - Śląska Akademia medyczna 
w Katowicach (2004r.)
Specjalista w dziedzinie  Pielęgniarstwa Położni-
czego. Staż pracy w zawodzie - 30 lat
Pełni funkcję Położnej Oddziałowej Bloku Poro-
dowego. Od 2010 roku jest członkiem Zarządu 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Barbara Raczak
Absolwentka Med. Studium Zawodowego Kato-
wice-Ligota kier. Położnictwo. Licencjat położnic-
twa.  Licencjat z socjologii  Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania i Nauk Społecznych w Tychach
Staż pracy 36 lat  Blok porodowy.
Piąta kadencja pełnomocny Przedstawiciel ORPIP 
i członek Zespołu Położnych.
Pierwsza kadencja członek Okręgowego Sądu PiP.

Urszula Radecka 
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego kierunek 
Pedagogika, specjalność Edukacja Społeczno 
- Filozoficzna oraz Wyższej Szkoły Nauk Stoso-
wanych w Rudzie Śląskiej, kierunek Położnictwo. 
Położna Oddziałowa Oddziału Neonatologii.  Staż 
pracy 26 lat.

Ewa Rejchert – Kuśmierkiewicz
Absolwentka Pomaturalnego Studium Medyczne-
go w Olsztynie. Specjalizacja w dziedzinie Pielę-
gniarstwa Rodzinnego dla Położnych.
Pracuje jako położna środowiskowo – rodzinna  
w POZ.  32 lata pracy w zawodzie. Dwie kadencje 
Pełnomocny Przedstawiciel ORPiP. 

Małgorzata Żebrak
Magister pedagogiki, licencjat położnictwa, spe-
cjalizacja w dziedzinie  Epidemiologii, studia po-
dyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie 
zdrowia.
Pracuje na stanowisku Specjalista d/s epidemiolo-
gii.  Poprzednio pracowała na stanowisku położnej w 
oddziale położniczym, patologii ciąży, ginekologii. 

Działalność
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Sąd pielęgniarek i położnych jest organem Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych 
rozpoznaje wyłącznie sprawy wniesione przez 
Okręgowego Rzecznika, a nie przez inne orga-
ny np. Komisję etyki.

Wszystkie osoby, które biorą udział w po-
stępowaniu sądowym (rozprawie) stają się 
jego uczestnikami. Przepisy prawa przyznają 
im jednak różne prawa i obowiązki w toku tego 
postępowania, w zależności od tego w jakiej 
roli występują w danym postępowaniu.

Jednym z najważniejszych etapów rozprawy 
jest tzw. przewód sądowy, który zaczyna się 
od odczytania Wniosku o ukaranie, trwa przez 
całe postępowanie dowodowe, aż do momen-

tu, kiedy strony oświadczą, iż nie wnoszą już 
kolejnych wniosków dowodowych w sprawie.

Dowody przeprowadzone w toku rozpra-
wy mogą wykazać zupełnie odmienne fakty  
i okoliczności oraz zmienić stan ustalony przez 
okręgowego rzecznika. Mogą także potwierdzić 
jego stanowisko zawarte we Wniosku o ukara-
nie. W przypadku przeprowadzenia wszystkich 
dowodów z urzędu lub wnioskowanych w toku 
całego postępowania przez strony, Przewod-
niczący składu orzekającego zamyka przewód 
sądowy i udziela stronom głosu. Tu strony mó-
wią o co wnoszą na koniec postępowania, o jaki 
rodzaj orzeczenia (np. ukaranie, uniewinnie-
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Katowice, dnia 17.02.2016 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia,  
iż Przewodnicząca i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  

pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca  
w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów: 
01.03.2016 r. 21.06.2016 r. 11.10.2016 r.
15.03.2016 r. 05.07.2016 r. 25.10.2016 r.
29.03.2016 r. 19.07.2016 r. 08.11.2016 r.
12.04.2016 r. 02.08.2016 r. 22.11.2016 r.
26.04.2016 r. 16.08.2016 r. 06.12.2016 r.
10.05.2016 r. 30.08.2016 r. 13.12.2016 r.
24.05.2016r. 13.09.2016 r.
07.06.2016 r. 27.09.2016 r.

Z poważaniem:

Przewodnicząca
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

mgr Barbara Gardyjas

nie). Okręgowy Sąd może wydać następujące 
rodzaje orzeczenia: umorzenie postępowania,  
uniewinnienie osoby obwinionej albo uznanie 
osoby obwinionej za winną i ukaranie jej.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych pro-
wadzi działania prewencyjne. Przewodnicząca 
Okręgowego Sądu oraz członkowie Okręgo-
wego Sądu czynnie uczestniczą w organizo-
wanych przez Pełnomocników konferencjach/
szkoleniach z zakresu odpowiedzialności zawo-

dowej organizowanych w placówkach medycz-
nych.

Okręgowy Sąd organizuje samodzielnie 
konferencje dla członków samorządu pielę-
gniarek i położnych.

W czasie dyżurów Okręgowego Sądu  Prze-
wodnicząca Okręgowego Sądu oraz członkowie 
Okręgowego Sądu udzielają informacji doty-
czących odpowiedzialności zawodowej.

www.
pspe.pl



22

W dniach 18-20 stycznia 2016 r. w  Warszawie obradował  
VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

W Zjeździe uczestniczyło  35 delegatów  z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach.

Podczas obrad Krajowego Zjazdu dokonano wyborów do Organów Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych. Spośród naszych delegatów w skład poszczególnych Organów weszły następujące 
osoby:

I. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych:
1. Borchulska Iwona
2. Grabowska Maria
3. Molka Ewa
4. Ptok Krystyna

W posiedzeniach Naczelnej Rady bierze również udział Przewodnicząca Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Anna Janik.

II. Naczelna Komisja Rewizyjna:
1. Serzysko Bogusława

III. Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych:
1. Klimaszewska Krystyna
2. Tymińska Katarzyna

IV. Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
1. Huptas Marzena
2. Rogula Ewa
3. Siedlecki Robert
4. Tomsza Beata

Składamy  gratulacje i życzymy  satysfakcji w pełnieniu obowiązków, realizacji zamierzeń  
dla dobra Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
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SKŁADKI CZŁONKOWSKIE  
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

adwokat Kinga Rudnik

Każda pielęgniarka i położna z chwilą uzyskania statusu członka sa-
morządu zawodowego pielęgniarek i położnych, jest zobowiązana do 
regularnego opłacania składki członkowskiej. Obowiązek ten nałożył 
ustawodawca w art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek 
i położnych. Członkami samorządu natomiast są pielęgniarki i położne, 
które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są 
wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miej-
sce wykonywania zawodu okręgową radę.

Pielęgniarka i położna stają się człon-
kami samorządu z dniem wpisania do re-
jestru, o którym mowa w zdaniu poprzed-
nim.

Art.  11 ustawy o samorządzie pielęgniarek 
i położnych:

(...)
2. Członkowie samorządu są obowiązani:
1)  postępować zgodnie z zasadami etyki za-

wodowej oraz zasadami wykonywania za-
wodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;

2)  sumiennie wykonywać obowiązki zawodo-
we;

3)  przestrzegać uchwał organów izb;
4)  regularnie opłacać składkę członkow-

ską;
5)  aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek 

i rejestrze położnych.
 

Tak samo jak przynależność do samorządu  
zawodowego jest obowiązkowa  (art. 2 ust. 3 
ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych 
) i wynika z przepisów prawa, obowiązek opła-
cania regularnie składki członkowskiej wyni-
ka z tych przepisów i nie można dobrowolnie 
z niego zrezygnować ani go ignorować. Tylko 
ustawodawca w drodze ustawy może znieść 
ten obowiązek. Nie ma zatem takiego upraw-
nienia Okręgowa Izba.

Ponadto Okręgowa Izba nie  jest upoważ-
niona do określania wysokości składki człon-
kowskiej. Uprawnienie do określania wyso-
kości składki członkowskiej oraz zwolnienie 
niektórych członków samorządu z jej opłaca-

nia posiada wyłącznie Krajowy Zjazd Pielęgnia-
rek i Położnych, który taką decyzję podejmuje  
w formie uchwały. 

Każda pielęgniarka i położna, będąca człon-
kiem samorządu, ma obowiązek przestrzegać 
uchwał Krajowego Zjazdu w zakresie wysoko-
ści składki członkowskiej (nieprzestrzeganie 
uchwał organów samorządu  rodzi odpowie-
dzialność zawodową). 

Regularne opłacanie składki oznacza opła-
canie jej za każdy miesiąc kalendarzowy. 
Opóźnienie jednego miesiąca w zapłacie skład-
ki stanowi już naruszenie przepisów i nie wy-
wiązanie się z tego obowiązku. Regulaminy 
obowiązujące w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach uzależniają wiele 
uprawnień dla pielęgniarek i położnych, które 
regularnie opłacają składki członkowskie. Jest 
to np. możliwość skorzystania z jednej z form 
pomocy socjalnej (zapomoga losowa, zapomo-
ga z tytułu choroby, zapomoga z tytułu utraty 
pracy, udzielenie pożyczki itp.), możliwość sko-
rzystania z pomocy w zakresie rozwijania kwa-
lifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych 
(bezpłatny udział w kursie organizowanym 
przez Okręgową Izbę, otrzymanie częściowej 
refundacji kosztów udziału w kursie u innego 
organizatora, refundacja uczestnictwa w kon-
ferencji) itp. Regulaminy  udzielenia pomocy 
wyraźnie wskazują na obowiązek regularności 
w opłacaniu składek. 

Ponadto każda pielęgniarka i położna skła-
dająca wniosek o przyznanie pomocy, jest we-
ryfikowana przez Okręgową Izbę pod kątem 
regularnego opłacania składek członkowskich 
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za okres  wymagany zapisami regulaminu. Nie 
spełnienie tego warunku powoduje brak możli-
wości skorzystania z form pomocy określonych 
w regulaminach Okręgowej Izby. Ponadto re-
gularne opłacanie składki wpływa na możliwość 
uzyskania biernego prawa wyborczego (możli-
wości kandydowania) podczas wyborów orga-
nizowanych przez samorząd zawodowy, np. 
wyborów delegatów w rejonach wyborczych, 
czy wyboru w skład poszczególnych organów 
Okręgowej lub Naczelnej Izby. Osoby, które 
nie opłacały na dzień wyborów składki, nawet 
mimo uzyskania  dużej liczby głosów i dokona-
nia zaległych kwot po dniu wyborów, nie mogą 
uzyskać mandatu delegata, ani wejść w skład  
organów Okręgowej Izby. 

Nałożony ustawą obowiązek regularnego 
opłacania składki członkowskiej oznacza, iż 
każda pielęgniarka i położna musi sama kon-
trolować wykonanie tego obowiązku. W przy-
padku „wyręczenia” z tego obowiązku przez 
pracodawcę (który sam odprowadza te składki 
za swojego pracownika – pielęgniarkę lub po-
łożną) pielęgniarka i położna nadal  jest zo-
bowiązana do kontroli w Okręgowej Izbie czy 
składki są odprowadzane i czy są odprowadza-
ne w prawidłowej wysokości oraz w sposób re-
gularny.

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności 
w przypadku nieprawidłowego odprowadzania 
składki za pielęgniarkę lub położną, a skut-
ki braku wywiązania się z tego obowiązku są 
odczuwane bezpośrednio przez zainteresowa-
ną pielęgniarkę lub położną. Pielęgniarka lub 
położna, która nie kontroluje odprowadzania 
swoich składek przez swojego pracodawcę, po-
nosi za to pełną odpowiedzialność i nie może 
się bronić stwierdzeniem, iż nie wiedziała  (nie 
miała wiedzy) że jej pracodawca nie odprowa-
dza za nią składek, odprowadza je w niższej 
wysokości lub nieregularnie. Odpowiedzialność 
za to ponosi wyłącznie pielęgniarka lub położ-
na. Skutkiem tego może być np. odrzucenie 
wniosku o udział w kursie kwalifikacyjnym czy 
specjalizacji, albo odmowa przyznania zapo-
mogi chorobowej lub odmowa skorzystania z 
sanatorium itd. Ważne jest zatem, aby w przy-
padku kiedy za pielęgniarkę lub położną składki 

odprowadza jej pracodawca,  pielęgniarka lub 
położna dokonywała w Okręgowej Izbie kon-
troli czy składki rzeczywiście są odprowadza-
ne regularnie i w należytej wysokości. Odpro-
wadzanie składki w zaniżonej wysokości (czyli 
niezgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu) także 
stanowi naruszenie przepisów prawa, a nad-
to powoduje zaległość (zadłużenie) po stronie 
pielęgniarki lub położnej i pozbawia możliwości 
skorzystania z form pomocy oferowanej przez 
Okręgową Izbę. 

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie dnia 20 stycznia 2016 r. uchwalił 
nową wysokość składek członkowskich, która 
obowiązuje (od dnia 1 lutego 2016 r.) wszyst-
kie pielęgniarki i położne z wszystkich okręgo-
wych izb pielęgniarek i położnych na terenie 
Polski. Uchwała Krajowego Zjazdu wskazuje 
także na osoby, które zostały zwolnione z obo-
wiązku opłacania składek członkowskich. Pod-
jęto w tym zakresie dwie uchwały, tj.

uchwałę nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. 
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych w sprawie wysokości składki człon-
kowskiej i zasad jej podziału;

oraz uchwałę nr 22 z dnia 20 stycznia 
2016 r. VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w sprawie zmiany uchwały VII 
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. wysokości 
składki członkowskiej i zasad jej podziału. 

Następnie opublikowano tekst jednolity do-
tyczący treści tych uchwał, celem łatwiejszego  
i bardziej przejrzystego czytania tekstu uchwał. 
Uchwały, jak i tekst jednolity do  tych uchwał 
są dostępne na stronie internetowej Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

Począwszy od dnia 1 lutego 2016 r. 
obowiązują nowe zasady w zakresie obo-
wiązku opłacania składki członkowskiej 
przez pielęgniarki i położne, tj:

Miesięczna składka członkowska wynosi:
a) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasad-

niczego w przypadku:
- zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na 

podstawie umowy o pracę;
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- zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na 
podstawie stosunku służbowego,

- pielęgniarki lub położnej, która nie pro-
wadzi działalności gospodarczej, a wy-
konuje zawód wyłącznie na podstawie 
umowy zlecenia;

b) 0,75 %  (obecnie 32,10 zł) przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zy-
sku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za 
ostatni kwartał poprzedniego roku kalen-
darzowego w odniesieniu do:
- osób wykonujących zawód pielęgniarki 

lub położnej w ramach działalności go-
spodarczej, tj. indywidualnej bądź gru-
powej praktyki zawodowej, 

- innych członków samorządu zobowią-
zanych do opłacania składki nie wymie-
nionych w pkt. a)  powyżej, 

- pielęgniarek i położnych wykonują-
cych zawód wyłącznie poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, a które nie zło-
żyły wniosku o wykreślenie z rejestru 
pielęgniarek i położnych. 

W przypadku uzyskiwania dochodu z kilku 
źródeł wskazanych w pkt. 1, składka człon-
kowska odprowadzana jest tylko z jednego 
źródła, tj. źródła, którego wysokość jest naj-
wyższa. 

Zwolnione z  obowiązku opłacania składki 
członkowskiej są pielęgniarki i położne:

a) bezrobotne zarejestrowane w urzędzie 
pracy i pod warunkiem przedłożenia  
w Okręgowej Izbie zaświadczenia z urzę-
du pracy o posiadaniu statusu osoby bez-
robotnej, (czyli tylko osoba bezrobotna, 
nie podlega zwolnieniu pielęgniarka lub 
położna posiadająca status osoby poszu-
kującej pracy);

b) które zaprzestały wykonywania zawodu  
i jednocześnie złożyły w Okręgowej Izbie 
wniosek o zaprzestanie wykonywania za-
wodu;

c) wykonujące zawód wyłącznie w formie 
wolontariatu;

d) przebywające na urlopie macierzyńskim/ 
tacierzyńskim /wychowawczym / rodzi-
cielskim;

e) pobierające świadczenie rehabilitacyjne 
lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy 
społecznej lub będące opiekunami osób 
otrzymujących świadczenie pielęgnacyj-
ne stanowiące ich jedyne źródło dochodu;

f) będące studentami studiów stacjonarnych 
II stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo i nie wykonujące zawodu;

g) pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – 
bez stosunku pracy;

h) posiadające status emeryta lub rencisty 
albo pobierające świadczenie przedeme-
rytalne.

Składkę członkowską uiszcza się na rzecz 
tej Okręgowej Izby, której członkiem jest pie-
lęgniarka lub położna.

Składki członkowskie płatne są mie-
sięcznie (raz na miesiąc) w termi-
nie do dnia 15 następnego miesiąca 
za poprzedni miesiąc (czyli składka 
za miesiąc styczeń, płatna jest do dnia  
15 lutego itd.) oraz na rachunek wła-
ściwej Okręgowej Izby. 

Okręgowa Izba posiada uprawnienie do egze-
kucji przymusowej kwot nieopłaconych skła-
dek. Uprawnienie to wynika z art. 92 ustawy  
o samorządzie pielęgniarek i położnych. 
Uchwała nr 18 Krajowego Zjazdu z dnia 20 
stycznia 2016 r. wskazuje na uprawnienie 
Okręgowej Izby do wszczęcia postępowa-
nia administracyjnego wobec pielęgniarki lub 
położnej, która nie wpłaciła składek za dwa 
pełne okresy płatności (czyli składki za dwa 
miesiące).

Art.92 ustawy o samorządzie pielęgniarek 
i położnych:

Nieopłacone w terminie składki członkow-
skie i koszty postępowania w sprawach od-
powiedzialności zawodowej podlegają ścią-
gnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 1 lipca 
2011r. o samorządzie pielęgniarek i położ-
nych (Dz.U.2015.1640)

***
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PODWYŻKI W ZAŁOŻENIU BYŁY DLA KAŻDEJ,  
A WYSZŁO JAK ZWYKLE

Jesteśmy po pierwszym etapie realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych, wynikają-
cych  z Rozporządzenia Ministra Zdrowia. W związku z tym chcemy podzielić się z Koleżankami 
doświadczeniami związanymi z podpisywaniem porozumień (związki zawodowe pielęgniarek 
i położnych) i wydawaniem opinii (okręgowej rady pielęgniarek i położnych). 

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKIEGO

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Odrodzenia 9
41-209 Sosnowiec, tel. fax (032) 363-23-36

www.ozzpip.slask.pl e-mail: ozzpip@ozzpip.slask.pl

Wszystkie pielęgniarki i położne, które pra-
codawcy posiadający kontrakt z NFZ zgłosi-
li do Funduszu zgodnie ze stanem na dzień 
15.09.2015r. powinny dostać podwyżki. Dużo 
się mówi o magicznym 400 zł brutto/brutto  
i jest wielu takich, którzy widzą te środki  
w naszych kieszeniach. Niektórzy  już nam na-
wet gratulują podwyżek w wysokości 1600 zł 
- a do tego przecież – zakładając nawet opty-
mistycznie „bezwypadkową” realizację roz-
porządzenia - daleka droga. Gratulujący nam 
najwidoczniej nie wiedzą bowiem, że te 400 zł 
brutto/brutto dla pielęgniarki czy położnej 
oznacza o wiele niższą realną kwotę podwyż-
ki, bo netto jest to około 250 zł. Taki stan ma 
trwać do połowy roku, po czym realizowana 
ma być następna transza podwyżek. Oczywi-
ście - jak to się mówi - „diabeł tkwi w szcze-
gółach” i są w tej grupie takie, które podwyżek 
nie otrzymały, ponieważ:

-  zmieniły po 15.09.2015 r. pracodawcę  
i przeszły do innego,  gdzie nie „wskoczy-
ły” w miejsce odchodzącej, na przykład na 
emeryturę, pielęgniarki czy położnej lecz 
tworzą dodatkową grupę pracowników,  
w związku z czym pracodawca nie dostaje  
z NFZ pieniędzy na podwyżki dla nich. Może 
oczywiście, według zasady równości w za-
trudnieniu, dać podwyżkę „ze swoich środ-
ków”, ale niestety niektórzy tego nie czynią.  
Właściwie nie czyni tego większość z nich; 

-  po wpisaniu do regulaminu wynagradzania 
podwyżek, mogą one być wypłacane pod-

czas przebywania na zwolnieniu chorobo-
wym, ale tylko wówczas, jeżeli pracodawca 
nie zatrudnia w to miejsce pielęgniarki na 
zastępstwo - wtedy bowiem dostaje albo 
jedna, albo druga (w jednym szpitalu może 
to być zastępowana, w innym zastępująca - 
decyzja należy do pracodawcy). Problemem 
jest także przemieszczanie  pielęgniarek  
i położnych pomiędzy tzw. zakresami umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
u tego samego świadczeniodawcy, czyli np. 
jeżeli pielęgniarka w zakresie umów prze-
chodzi z oddziału do przychodni, może nie 
znaleźć się w puli rozliczeniowej zakresu 
umowy z NFZ i stracić podwyżkę - mimo że 
odbywa się to u tego samego pracodawcy;

– duży problem pojawił się w kwestii podwy-
żek w placówkach nocnej i świątecznej opie-
ki oraz placówkach pogotowia działającego 
w systemie tzw. podwykonawstwa. Tu także 
środki na podwyżki nie zostały uruchomio-
ne. Nadal trwają rozmowy z Ministerstwem 
Zdrowia w tym zakresie.

Drugi etap realizacji rozporządzenia to pod-
wyżki w POZ, należne pielęgniarkom i położ-
nym do stycznia tego roku. I tu się dopiero 
zaczęło, od 01.01.2016r. interpretacji mamy 
wiele, ale my - środowisko reprezentujące pie-
lęgniarki i położne, czyli Region Śląski OZZPiP 
oraz ORPiP w Katowicach - zgodnie z opinią 
prawną  przyjęłyśmy zasadę, że z wynikająca  
z Rozporządzenia przyznającego pielęgniarkom 
i położnym podwyżki  kwota to  400 zł brut-
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to/brutto dla każdej pielęgniarki czy położnej 
pracującej w POZ. Dalece niezrozumiała i za-
sługująca na krytykę jest dla nas interpretacja 
przedstawicieli niektórych pracodawców, jako-
by wysokość podwyżek miała wynikać wyłącz-
nie ze stawki kapitacyjnej na pielęgniarkę/ po-
łożną środowiskową, ponieważ POZ jest jedną 
placówką podpisującą umowę z NFZ. Jako że 
źródła finansowania były od 01.01.2015 r. suk-
cesywnie zwiększane, zarówno na deklaracje 
lekarskie, deklaracje pielęgniarki  i położnej, 
a do tego jeszcze nastąpił wzrost stawki kapi-
tacyjnej na pacjenta pomiędzy 40 a 65 rokiem 
życia, w naszej ocenie są  to środki, które po-
winny być uruchomione dla pielęgniarek  
i położnych. 

Nie znamy POZ, gdzie przychodnia funk-
cjonuje bez gabinetu zabiegowego czy punk-

tu szczepień. W związku z tym przedstawiciele 
wskazani do opiniowania nie opiniują pozytyw-
nie wniosków POZ, jeżeli kwota w przeliczeniu 
na pełny etat pielęgniarki / położnej wynosi 
mniej niż 400 zł brutto/brutto. W tym zakresie 
opiniowanie jest w trakcie. 

Tak przedstawia się dotychczasowy prze-
bieg realizacji Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej oraz jego nowelizacji z 14 paź-
dziernika 2015 r. Przy następnej okazji odnie-
siemy się do analizy podwyżek w POZ. 

W imieniu Zarządu
 Regionu Śląskiego OZZPiP,

Iwona Borchulska

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” 
      Alighierii Dante

.

Podziękowania

Chciałabym serdecznie wszystkim podziękować  
za przekazanie w rozliczeniach rocznych 
1% podatku na rzecz Stowarzyszenia,  

którego jestem podopieczną.  
Środki, które pozyskałam w ten sposób  

umożliwiają mi systematyczną rehabilitację,  
dzięki której mój komfort życia znacznie się poprawił. 

Dziękuję, to dzięki Wam.
Maria Frąckowiak

Równocześnie, zwracam się z uprzejmą prośbą, aby w kolejnym roku, 
również przekazywać w rozliczeniach rocznych 1%  

na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Pokochaj Mnie”  
nr KRS 0000235846 z dopiskiem Maria Frąckowiak.

 Marysia była liderką na polu pielęgniarskiej działalności 
gospodarczej, założyła również jeden z pierwszych w naszym regionie zakład 

pielęgnacyjno-opiekuńczy. 
Zawsze sumienna- odpowiedzialna, wspierająca innych. 

Dziś nadszedł czas, że i my możemy Jej pomóc. Proszę o pamięć i wsparcie  
przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok 2015. 

Red.
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Noworoczna awaria

W dniu 11.02.2016 roku zakończony został remont siedziby Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach przy ulicy Francuskiej 16, który był skutkiem zalania 
Izby mającego miejsce w nocy z pierwszego na drugiego stycznia. Przyczyną zalania 
było pęknięcie bojlera przepływowego na drugim piętrze budynku. 

Woda znajdowała się nie tylko na drugim, 
ale również na pierwszym piętrze oraz na par-
terze – zniszczenia objęły przede wszystkim 
sufity, ściany (zawilgocenie sięgało od 6 do 
10 cm wzwyż) oraz podłogi pomieszczeń po-
szczególnych działów funkcjonujących w OIPiP 
(w tym m.in. Działu Rejestrów, Działu Prawa 
Wykonywania Zawodu, Działu Księgowości, 
Działu Merytorycznego oraz Działu Kształcenia 
Podyplomowego), jak również pomieszczenia 
gospodarcze, a także Sekretariat  oraz gabinet 
Przewodniczącej ORPiP - Pani Anny Janik.

Nieodwracalnemu uszkodzeniu uległa 
część sprzętów elektronicznych, m. in. 
kserokopiarka, fax, drukarka, natomiast dwa 
komputery stacjonarne, dwa laptopy oraz dru-
ga drukarka uległy zawilgoceniu, wskutek cze-
go musiały być serwisowane. 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  duże 
straty poniosła również w materii artykułów  

biurowych (tj. papier ksero, papier firmowy, 
teczki, koperty itp.) oraz periodyków wyda-
wanych i prenumerowanych dla członków 
OIPiP: Nasze Sprawy, Przepisy Prawne oraz 
Magazyn Pielęgniarki i Położnej, które znaj-
dowały się w budynku na pierwszym piętrze  
w Dziale Merytorycznym. 

Łączna kwota, na którą opiewały straty za 
sprzęt elektroniczny oraz artykuły biurowe, 
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wynosiła około 30 tys. zł. Dalsze koszta –  
w kwocie 10691 zł - pociągnęła za sobą przede 
wszystkim konieczność osuszenia podłóg, 
ścian i sufitów zalanych kondygnacji budyn-
ków, które rozpoczęto już 2 stycznia. Zadanie 
to powierzone zostało firmie DRYTECH Profe-
sjonalne Osuszanie z Sosnowca. Najpierw osu-
szone zostało pierwsze piętro (przez wzgląd 
na konieczność uruchomienia Sekretariatu), 
natomiast reszta budynku osuszana była rów-
nolegle w kolejnych dniach. 

W dniu 11 stycznia, pracę w siedzibie OIPiP 
rozpoczęło Przedsiębiorstwo Remontowo-Bu-
dowlane „MAX” Marek Baron. Prace remonto-
we tj. m. in. zrywanie paneli, położenie kafe-
lek, odmalowanie ścian, czy naprawa sufitów, 
trwały ponad miesiąc, głównie przez wzgląd, iż 
nie można było przeprowadzić remontu rów-

nocześnie na wszystkich zalanych piętrach, 
gdyż uzależnione było to od etapów osusza-
nia. Koszt całkowitego remontu wyniósł 
89 016 zł.

W międzyczasie dokonywano również na-
prawy uszkodzonych linii telefonicznych, in-
stalacji elektrycznej, szaf, w których zostały 
wymienione zamokłe podstawy, zdemontowa-
no zawilgocone półki, co do których istniało 
podejrzenie, że nie utrzymają mieszczących 
się na nich rzeczy, sukcesywnie usuwane były 
wcześniej wspomniane czasopisma oraz doko-
nywano wielu pomniejszych napraw. Mimo to, 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach funkcjonowała w miarę swoich moż-
liwości, a jej pracownicy dokładali wszelkich 
starań, by sprawy priorytetowe były natych-
miastowo załatwiane. 

W chwili obecnej Izba nadal boryka się ze 
skutkami zalania, aczkolwiek wszystkie Dzia-
ły funkcjonują już bez żadnych przymusowych 
przestojów. Powrót do pełnej efektywności jest 
już tylko kwestią czasu.

Joanna Gruca
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ZNAMY NAJLEPSZE POŁO˚NE W POLSCE W 2015 ROKU! 
II EDYCJA KONKURSU „POŁO˚NA NA MEDAL” 

ROZSTRZYGNI¢TA 

Zakoƒczyła si´ II edycja kampanii społecznej zorganizowanej przez  
Akademi´ Malucha Alantan pod patronatem Naczelnej Rady Piel´gniarek 
i Poło˝nych, Polskiego Towarzystwa Poło˝nych, Fundacji Rodziç po  
Ludzku, Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni i portalu edukacjapacjenta.pl. 
Zwyci´˝czynià ogólnopolskiego konkursu – który odbył si´ w ramach 
wy˝ej wymienionej kampanii – na najlepszà poło˝nà w Polsce została 
Martyna Màczka z Katowic.

- Poło˝nictwo na przestrzeni ostatnich lat zmieniło swoje oblicze, a wraz z nim zmieniło si´ społeczne 
widzenie porodu i opieki okołoporodowej. Odradzajàca si´ idea traktowania cià˝y i porodu jako 
fizjologicznego procesu spowodowała koniecznoÊç wprowadzenia zmian w systemie opieki nad  
kobietà, matkà i dzieckiem z uwzgl´dnieniem standardów opieki okołoporodowej – stwierdziła 
Leokadia J´drzejewska, Konsultant krajowy w dziedzinie piel´gniarstwa ginekologicznego  
i poło˝niczego.

Celem kampanii był wzrost ÊwiadomoÊci nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej 
wÊród poło˝nych i pacjentek oraz podniesienie standardów pracy poło˝nych w zgodzie  
z przyj´tymi wymaganiami Êrodowiska i oczekiwaniami pacjentów oraz uÊwiadomienie roli  
poło˝nej, jej kompetencji i odpowiedzialnoÊci w oparciu o przyj´te standardy pracy jakà  
na co dzieƒ wykonuje.

- Dla uzyskania dobrych relacji z kobietà niezb´dna jest otwartoÊç na współprac´ i współdziałanie,  
empatia, cierpliwoÊç i wyrozumiałoÊç, które powinny staç si´ wyznacznikami przyjaznego  
i profesjonalnego poło˝nictwa. Spokojna i wzbudzajàca zaufanie postawa poło˝nej z pewnoÊcià 
pomo˝e kobiecie złagodziç l´k i stres zwiàzany z cià˝à, porodem i połogiem i spowoduje,  
˝e narodziny dziecka stanà si´ najwa˝niejszym a zarazem najpi´kniejszym wydarzeniem rodzinnym 
– dodaje Pani Konsultant.

W konkursie, który został przeprowadzony w ramach kampanii wzi´ły udział 233 poło˝ne,  
na które oddano 9190 głosów. Najwi´cej poło˝nych wzi´ło udział w konkursie z wojewódz-
twa Êlàskiego (29 poło˝nych), małopolskiego (27 poło˝nych) i wielkopolskiego (24 poło˝ne).  
Natomiast najwi´cej głosów na poło˝ne oddano w województwie małopolskim (1620 głosów), 
Êlàskim (1403 głosy) i dolnoÊlàskim (1352 głosy).
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- Na wszystkie oddane głosy patrzymy przez pryzmat jednego wielkiego dzi´kuj´, zaadreso- 
wanego do wszystkich poło˝nych. Konkurs to szansa wyró˝nienia osób, które swój zawód traktujà  
jak misj´ i powołanie. To tym bardziej wa˝ne, ˝e poło˝ne swojà pracà pomagajà w prze˝yciu jednego  
z najbardziej fascynujàcych momentów w ˝yciu człowieka, narodzin – podkreÊla Iwona Baraƒska  
z Akademii Malucha Alantan, organizatora kampanii i konkursu.

Kryteria oceny poło˝nej zostały przygotowane w oparciu o rekomendacje Konsultanta  
krajowego w dziedzinie piel´gniarstwa ginekologicznego i poło˝niczego. Do udziału w konkursie 
zgłoszono zarówno poło˝ne, które prowadzà szkoły rodzenia, jak i te które przyjmujà porody  
czy pracujà na oddziałach noworodkowych.

- Wynik konkursu jest dla mnie ogromnà niespodziankà, wspaniałym zakoƒczeniem bardzo udanego 
dla mnie zawodowo roku. Jestem poruszona, ˝e tyle paƒ, którym miałam zaszczyt pomagaç przy  
porodzie, postanowiło w taki sposób mi podzi´kowaç. Chc´ podkreÊliç, ˝e dzi´ki swojej pracy, która 
jest dla mnie przyjemnoÊcià, czuj´ si´ ju˝ dostatecznie wyró˝niona. Rezultat konkursu utwierdził 
mnie w przekonaniu, ˝e warto zabiegaç o ka˝dà rodzàcà – o jej prawa, intymnoÊç i bezpieczeƒstwo 
– mówi Martyna Màczka, zwyci´˝czyni, która otrzymała a˝ 1067 głosów i która swojà pasj´  
do porodów realizuje w jednym z katowickich szpitali, zajmuje si´ indywidualnà opiekà 
okołoporodowà oraz prowadzi spotkania w 2 szkołach rodzenia (Katowice, Wodzisław Âlàski). 
Dodatkowo pracuje w poradni w Chorzowie oraz jest w trakcie studiów doktoranckich (obecnie 
III rok, SUM w Katowicach), podczas których zaj´ła si´ holistycznà opiekà nad kobietà ci´˝arnà, 
obserwujàc jak wpływa ona na wybrane parametry okołoporodowe.

Tu˝ za Martynà Màczkà, uplasowała si´ Magdalena Kowalczyk-Perdek – poło˝na z 13-letnim 
sta˝em zawodowym, która na co dzien pracuje w stolicy Dolnego Âlàska i na którà oddano  
1051 głosów. – Nie spodziewałam si´, ˝e uda mi si´ zakwalifikowaç do pierwszej dziesiàtki.  
Ju˝ sam fakt, dołàczenia do grona poło˝nych starajàcych si´ o „medal” był dla mnie wielkim wydarze-
niem i wielkà wygranà. Jest mi bardzo miło, ˝e tak wiele pacjentek odbiera mnie pozytywnie, czego 
dowodem sà tak liczne głosy. Chciałabym bardzo serdecznie podzi´kowaç wszystkim pacjentkom  
i ich rodzinom za wsparcie i za głosy – komentuje Magdalena Kowalczyk-Perdek.

Trzecie miejsce przypadło krakowskiej poło˝nej z 27-letnim sta˝em pracy – Lucynie Mirzyƒskiej, 
która otrzymała 960 głosów i udział w konkursie zadedykowała swoim pacjentkom: To podium  
to wasze serce do mnie, to wasza pami´ç, gdyby nie wy nie byłoby mnie tutaj. Taka poło˝na, jakie 
ma pacjentki – jesteÊcie Êwiadome i wymagajàce, bo takie macie prawo, aby otoczyç swoje Szcz´Êcie 
jak najlepszà opiekà. Mój zawód daje mi mo˝liwoÊç uczestnictwa w chwilach wielkiego szcz´Êcia, 
niesamowitych emocji, trudu uczenia si´ macierzyƒstwa. To zaszczyt móc byç waszà poło˝nà. Ciesz´ 
si´, ˝e mog´ przedstawiç prac´ poło˝nej rodzinnej według standardów opieki okołoporodowej, to dla 
mnie najwa˝niejszy cel konkursu – dodaje Lucyna Mirzyƒska.
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Wszystkim położnym gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie
Wręczenie nagród odbędzie się 11 marca podczas uroczystej gali w Warszawie
Więcej informacji na stronie www.polozna namedal.pl

Z wyrazami szacunku,
Zespół Położna na medal



33

OGŁOSZENIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje organizację 

nowych kursów kwalifikacyjnych 

w następujących dziedzinach:

LP DZIEDZINA KSZTAŁCENIA Program prze-
znaczony dla

DODATKOWE WY-
MAGANIA

1 Pielęgniarstwo diabetologiczne Pielęgniarki

2 Pielęgniarstwo geriatryczne Pielęgniarki Kurs specjalistycz-
ny  - LECZENIE RA

3 Pielęgniarstwo internistyczne Pielęgniarki
Kursy specjalistyczne: 

- RKO
- EKG

4 Pielęgniarstwo neurologiczne Pielęgniarki Kurs specjalistyczny 
- RKO

5 Pielęgniarstwo transplantacyjne Pielęgniarki

Kursy specjalistyczne 
 - RKO
- EKG

Aktualny kurs PRZE-
TACZANIE KRWI

6
Pielęgniarstwo anestezjologicz-
ne i intensywna opieka w po-
łożnictwie i ginekologii

Położne
Kursy specjalistyczne: 

- RKO
- EKG

7 Pielęgniarstwo operacyjne Położne -

Osoby zainteresowane kursem, posiadające wymagane kursy specjalistyczne proszone są  
o przesłanie do Działu Kształcenia Podyplomowego OIPiP w Katowicach następujących  
dokumentów:

1. Zgłoszenie na wybrany  kurs/kursy

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

3. Kserokopia zaświadczenia o ukończonym kursie specjalistycznym wymaganym dla  
wybranego kursu (nie dotyczy kursu z pielęgniarstwa diabetologicznego i pielęgniarstwa 
operacyjnego dla położnych).

Termin realizacji kształcenia uzależniony będzie od zainteresowania poszczególnymi dziedzi-
nami kształcenia.

Specjalista ds. kształcenia podyplomowego
Hanna Dobrowolska
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Akupresura w rękach Położnych

lek. med. Bartosz Chmielnicki, 
wykładowca w Akademii Akupunktury Compleo,  

specjalista akupunktury w Ośrodku Terapii Naturalnych Compleo.

W ostatnim numerze Biuletynu przedstawiliśmy pokrótce sylwetkę dr Debry Betts - 
nowozelandzkiej akupunkturzystki, która rozwinęła i rozpropagowała na całym świe-
cie akupunkturę i akupresurę. Dzięki jej zaangażowaniu akupunktura i akupresura 
coraz częściej znajdują swoje miejsce na współczesnych oddziałach ginekologiczno-
-położniczych, jako wartościowe narzędzia w rękach lekarzy, położnych i pielęgniarek.  

Wykłady Debry w Polsce
Debra bazując na doświadczeniu z własne-

go porodu, zaproponowała bezpieczne i skutecz-
ne metody pomagające ciężarnym pacjentkom  
w leczeniu licznych dolegliwości, a także w przygo-
towaniu do porodu, przeprowadzeniu akcji porodo-
wej i w połogu. 

Dr Debra Betts została zaproszona do Polski 
przez Akademię Akupunktury Compleo, placówkę, 
widniejącą w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

Debra będzie prowadzić warsztaty i wykłady aku-
presury dla położnych w maju 2016 roku. 

Utrafić w punkt
Zarówno akupunktura jak i akupresura polegają 

na stymulacji określonych obszarów na ciele, zwa-
nych punktami akupunkturowymi. Różni je jedynie 
technika tej stymulacji. Akupunktura wpływa na 
punkty akupunkturowe poprzez wkłuwanie w nie 
bardzo cienkich igieł, podczas gdy akupresura po-
budza te punkty za pomocą ucisku lub masażu. 

Przez wiele lat obie te techniki uznawane były 
za elementy tzw. medycyny niekonwencjonalnej. 
Niewystarczająca wiedza na temat ich skuteczno-
ści i mechanizmów działania skutkowała ich od-
rzuceniem, a czasem nawet wyśmiewaniem przez 
przedstawicieli akademickiego establishmentu. 

Wielki powrót akupunktury
Na całe szczęście w ciągu ostatnich 30 lat prze-

prowadzono tysiące kontrolowanych badań kli-
nicznych, udowadniając skuteczność akupunktury  
w leczeniu wielu współczesnych schorzeń. Sku-
teczność, jak i niebywały poziom bezpieczeństwa 
akupunktury i akupresury sprawiły, że te metody 
coraz częściej są włączane do systemów opieki 
zdrowotnej i z powodzeniem używane na wielu 
szpitalnych oddziałach. 

W badaniu przeprowadzonym w Szwecji,  
w 45 oddziałach ginekologiczno – położniczych, ze-
spół profesor Leny Martensson potwierdził szero-
kie stosowanie akupunktury przez personel, głów-
nie w redukcji bólu, rozluźnieniu napięć, pomocy 
przy zatrzymaniu łożyska w trakcie porodu, lecze-
niu wymiotów ciężarnych, a także zastoju mleka  
w piersi karmiących.  
Skuteczność potwierdzona naukowo

Punkty akupunkturowe wywołują w organizmie 
konkretne reakcje. Neurologiczny model działania 

akupunktury dzieli te reakcje na reakcje miejsco-
we – występujące w miejscu lub bliskiej okolicy 
nakłucia, reakcje segmentarne – czyli odruchowe 
reakcje wywołane stymulacją określonego pozio-
mu rdzenia kręgowego, oraz reakcje ośrodkowe – 
wynikające z wpływu akupunktury na pracę Ośrod-
kowego Układu Nerwowego. 

W licznych badaniach udowodniono, że różne 
punkty wywołują różne efekty, ale efekty danego 
punktu są specyficzne, czyli takie same u różnych 
ludzi. Efekty te są trudne do zrozumienia w oparciu 
wyłącznie o unerwienie czy unaczynienie danego 
punktu, ale ich działanie jest precyzyjnie opisane 
w obrębie pojęć Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. 
Zmiana ułożenia płodu od igły

W raporcie Światowej Organizacji Zdrowia  
z 2003 roku, dotyczącym oceny skuteczności aku-
punktury na podstawie kontrolowanych, randomi-
zowanych badań klinicznych zwraca uwagę pew-
na tabela. Są w niej wymienione choroby i stany,  
w których udowodniono skuteczność akupunktury. 
Na długiej liście wskazań jednym z bardziej zaska-
kujących jest korekcja wad ułożenia płodu. 

Okazuje się, że skuteczność akupunktury, jak 
również stymulacji punktów akupunkturowych za 
pomocą ogrzewania ich ziołami, w przywracaniu 
prawidłowego, główkowego ułożenia płodu przed 

Akupresura w ciąży, przy porodzie“ - Warsztaty dla Położnych: 
Prowadzenie: dr Debra Betts

Termin: 20.05.2016 
Szczegóły na: www.compleo.pl

Zapisy: Biuro Akademii Akupunktury Compleo: tel. 500-590-595
Zapraszamy również na Kurs Akupunktury z modułem ginekolo-

gicznym, skierowany do osób z wykształceniem medycznym.
Szczegóły na www.KursAkupunktury.pl, tel. 500-590-595
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porodem, została udowodniona w licznych bada-
niach klinicznych. 
Moksa zamiast cięcia cesarskiego

W 2012 roku najbardziej konserwatywne gro-
no naukowców pracujących dla Biblioteki Cochra-
ne’a opublikowało swoją metaanalizę dostępnych 
wówczas badań (w sumie 1346 pacjentek). W pu-
blikacji stwierdzono, że akupunktura w połącze-
niu ze stymulacją punktów akupunkturowych za 
pomocą ich ogrzewania ziołami moksy (Artemisia 
Vulgaris), skutkuje zmniejszeniem ilości porodów 
przez cesarskie cięcie i dodatkowo w połączeniu  
z odpowiednimi technikami utrzymania postawy, 
redukuje ilość nieprawidłowych ułożeń płodów przy 
porodzie. 

Dane z badań przeprowadzonych po 2012 roku 
również potwierdzają te wnioski. W dużym badaniu 
(406 pacjentek) przeprowadzonym w wielu ośrod-
kach w Hiszpanii, zespół dr Jorge Vas udowodnił, 
że stymulacja jednego z punktów akupunkturo-
wych za pomocą ogrzewania ziołami moksy jest 
skuteczną i bezpieczną metodą korekcji wad uło-
żenia płodu. W innym badaniu, opublikowanym  
w kwietniu 2015 roku udowodniono, że ten rodzaj 
stymulacji jest również zasadny ekonomicznie, po-
nieważ zmniejsza prawdopodobieństwo kosztow-
nego zabiegu, jakim jest cięcie cesarskie.  
Od stopy do macicy

Co ciekawe, opisane powyżej efekty uzyskiwano 
w badaniach stymulując tylko jeden punkt, znajdu-
jący się na piątym palcu stopy, przy bocznym kącie 
macierzy paznokcia. Ten punkt nosi chińską nazwę 
ZhiYi i we współczesnej akupunkturze znany jest 
jako ostatni, sześćdziesiąty siódmy, punkt na ka-
nale Pęcherza Moczowego, czyli PM-67. Jego dzia-
łanie na znajdujący się w macicy płód, a także na 
wzrok jest niewytłumaczalne w obrębie współcze-
snej medycyny, ponieważ nie istnieją żadne ana-
tomiczne połączenia między piątym palcem stopy  
a okiem, czy macicą. 

Tym niemniej działanie tego punktu jest logicz-
ne w obrębie systemu Medycyny Chińskiej. Jego 
podstawowym działaniem jest doprowadzanie ru-
chu i ciepła do najbardziej wewnętrznych części 
ciała, w tym macicy. Silnie oddziałuje również na 
przeciwny koniec kanału, w tym przypadku na oko.
Laktacja w małym palcu

Do tej samej grupy punktów akupunkturowych 
należy też punkt zlokalizowany na piątym palcu 
dłoni, przy łokciowym kącie macierzy paznokcia. 
Jego chińska nazwa to  ShaoZe, a ponieważ jest 
pierwszym punktem na kanale Jelita Cienkiego, 
współcześnie oznaczamy go kodem JC-1. Jest to 
punkt słynny ze swojego wpływu na laktację. 

Podobnie jak w poprzednim przypadku, trud-
no wytłumaczyć to działanie korzystając z pojęć 
medycyny akademickiej, jednak w obrębie me-
dycyny chińskiej staje się ono zrozumiałe. Istotą 
tego punktu jest koncentracja i wykorzystanie naj-
cenniejszych esencji z wnętrza ciała, reprezento-
wanych tu przez odżywcze mleko. Punkt ten jest 
współcześnie wykorzystywany w leczeniu zaburzeń 
laktacji u kobiet po porodzie. 
Laktacja potwierdzona naukowo

W 2006 roku opublikowano wstępne doniesie-
nie chińskich badaczy o skuteczności akupunktu-
ry we wzbudzaniu laktacji. W grupie 30 pacjentek 
akupunktura zwiększyła produkcję mleka u 90% z 
nich. Efekt był tym lepszy, im szybciej wdrożono 
leczenie. 

Dwa lata później opublikowano kolejny artykuł, 
tym razem z wykorzystaniem jedynie wymienio-
nego wyżej punktu. Badanie przeprowadzono na 
prawie stu pacjentkach. W grupie badanej (46 ko-
biet) całkowite wyleczenie uzyskano u 32 (69,9%),  
a znaczną poprawę u 13 (28,3 %). U jednej pa-
cjentki uzyskano niewielką poprawę. 
Zachód potwierdza skuteczność

Rzetelność chińskich badań bywa poddawana  
w wątpliwość. Jednak podobne efekty uzyskali wło-
scy lekarze z Modeny. W artykule opublikowanym 
w 2011r. dowodzą, że trzytygodniowa terapia aku-
punkturą (w sumie sześć zabiegów) jest skuteczna 
w utrzymaniu karmienia piersią przez trzy miesiące. 

Pozytywny wpływ akupunktury na zastój mle-
ka i bolesne powiększenie piersi u karmiących, 
podkreślają też badacze z Biblioteki Cochrane’a  
w swoim raporcie z 2010 roku, aczkolwiek nie-
wielka ilość opublikowanych do tego czasu badań 
uniemożliwiła im sformułowanie jednoznacznych 
wniosków. 
Akupunktura w nowoczesnej medycynie 

Powyższe przykłady pokazują, że akupunktu-
ra i akupresura są metodami bezpiecznymi, sku-
tecznymi w łagodzeniu wielu dolegliwości kobiet  
w ciąży, przy porodzie, w połogu i karmiących pier-
sią. Skuteczność tych metod została potwierdzona  
w rygorystycznie przeprowadzanych badaniach kli-
nicznych i jest elementem aktualnej wiedzy me-
dycznej. 

Molekularne mechanizmy i dokładne sposoby 
działania punktów akupunkturowych pozostają  
w dużej mierze do odkrycia i wytłumaczenia  
w obrębie medycyny akademickiej, ale są logiczne 
i zrozumiałe w systemie pojęć Medycyny Chińskiej. 
W obliczu przedstawionych danych, jak również 
przy rosnącej świadomości współczesnych kobiet, 
akupunktura i akupresura stają się istotnymi na-
rzędziami w pracy pielęgniarek i położnych, a zna-
jomość tych technik jest coraz większym atutem 
na rynku pracy.  
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Wspomnienie o Profesorze Adamie Cekańskim

Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nie boję się użyć sformułowania, iż moje życie zawodowe nieodzownie związane 
było z postacią Profesora Adama Cekańskiego. Szczególnie na początku mojej drogi 
naukowej, gdy z Jego pomocą stawiałam odważnie kroki. Bez względu na wszystko  
i wszystkich - pod  skrzydłami Profesora czułam się bezpiecznie, bo otaczała mnie jego 
mądrość i dobroć. Można by wymienić wiele cech opisujących Nestora Polskiej Gine-
kologii: sumienność, pracowitość, obowiązkowość, staranność, skrupulatność… Wiele 
zresztą zostało o Profesorze powiedziane i napisane - nie tylko w ostatnim czasie. 
Bo był człowiekiem nietuzinkowym, ponadczasowym, oryginalnym. Ale bez wątpienia 
właśnie mądrość i dobroć w równym stopniu w nim dominowały, a przecież coraz trud-
niej te cechy zdarza się odnaleźć w jednym człowieku… 

Profesor Adam Cekański był zawsze goto-
wy do tego, by nieść pomoc potrzebującym, 
niezwykle cenił u siebie i innych szacunek do 
drugiego człowieka, powtarzał, iż najbardziej 
drażnią go i denerwują przywary ludzkie takie 
jak nieróbstwo, lenistwo i kłamstwo. 

Zafascynowany medycyną, którą często po-
równywał do sztuki, wiedział, by ją całkowicie 
opanować, potrzeba zdolności i niezwykłych 

umiejętności. Dlatego sam intensywnie i nie-
ustannie pogłębiał swoją wiedzę. Swoim en-
tuzjazmem i zamiłowaniem do nauki, zarażał 
innych, lekarzy wokół. 

A dodać należy, że miał niezwykłą intuicję 
do ludzi. Jego wyczucie sprawiało, że każdy z 
nas początkujących adeptów medycyny zaczął 
przy nim rozwijać swoje umiejętności, któ-
re zmieniały się później w pasję zawodową. 
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Jego wewnętrzna siła, kazała Mu być zawsze 
tam gdzie mógł być potrzebny, niezależnie 
od tego czy był wtedy na miejscu w szpitalu,  
czy w drodze do domu po ciężkim nocnym dy-
żurze. 

A świadczą o tym Jego słowa: „Zawsze uwa-
żałem, że każda kobieta warta jest szacunku 
i pomocy. Życie kobiety jest trudne włączając 
odpowiedzialność za wychowanie dzieci, pilno-
wanie ogniska domowego. Każda pomoc dla 
niej, aby wybrnęła ze swoich problemów ży-
ciowych, byłaby dla mnie celem, to prawda”. 
Być może słowami: „Humanistyczne podejście 

do człowieka i poznanie psychiki pacjenta daje 
możliwość dobrego leczenia” wyprzedził o kilka 
kroków dzisiejsze modne, holistyczne podejście 
do chorego. Lecz ta postawa nie dotyczyła tylko 
samej pacjentki. Potrafił scalić zespół lekarzy 
pracujących na oddziale, z każdego wydoby-
wając to co najlepsze. Taką samą życzliwością  
i ciepłem traktował lekarzy, zespół pielęgnia-
rek, położnych i salowe. Praca pod Jego „opie-
ką” nigdy nie była stresująca, nigdy na nikogo 
z nas - nie podniósł głosu. Zwykle wystarczała 
merytoryczna rozmowa i cenne wskazówki. 

Opisana przeze sytuacja miała miejsce  
w Klinice Położnictwa i Ginekologii w Tychach  
w latach 80-tych ubiegłego wieku. Wyż demogra-
ficzny, 15 porodów dziennie, sale przepełnione  

rodzącymi, ciężarne oczekujące w korytarzach 
i na parapetach okiennych. Można by powie-
dzieć: łatwe czasy, by piąć się po szczeblach 
kariery, nietrudno o sukces i sławę. 

Nastały inne czasy. Dyktowane rozkwi-
tem cywilizacji, szybsze, anonimowe, z inny-
mi priorytetami. Jako Dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu SUM miałam możliwość częstego 
goszczenia emerytowanego już Profesora Ada-
ma Cekańskiego w murach Uczelni. Czy to  
z okazji czepkowania położnych i pielęgniarek, 
czy podczas akcji profilaktycznych organizowa-
nych przez Wydział. Za każdym razem gdy nas  

odwiedzał emanowała od niego ta sama do-
broć, którą pamiętam sprzed trzydziestu laty, 
a która wyścig z czasem w magiczny sposób 
zamieniała w oazę spokoju. No i mądrość, któ-
rą z każdym słowem starał się przekazywać 
młodym pokoleniom pielęgniarek i położnych 
podczas różnych uroczystości akademickich.

Profesor Adam Cekański był aktywny do 
końca swoich dni, ostatnią kartkę z życzenia-
mi świątecznymi dostałam na Boże Narodze-
nie 2015 roku jak zwykle ciepłą i pełną wiary  
w miłość i ludzi.

Profesorze! Odszedłeś na swój wieczny 
dyżur zostawiając trwały ślad, nie tylko  
w medycynie, ale w pamięci wielu ludzi!.
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Słowo wspomnienia o Wielce Szanownym  
Panu Profesorze Adamie Cekańskim 

Przyjacielu położnych

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest i nie przez to co ma, 
lecz przez to czym dzieli się z innymi.”
Cytat Jana Pawła II oddaje w pełni kim był,  profesor Adam Cekański

(aż trudno mówić, że był… )

Pana Profesora cechowała zawsze wielka cha-
ryzma i siła rażenia sobą i swoją położniczą 
pasją innych. Nigdy mimo swojego wieku nie 
odmówił uczestnictwa w konferencjach organi-
zowanych prze zespół ds. Położnych przy OR-
PiP w Katowicach oraz Oddział Wojewódzki Pol-
skiego Towarzystwa Położnych w Katowicach. 

Zawsze powtarzał, „co tam Panie macie cie-
kawego dla swoich koleżanek, tak, tak trzeba 
być na bieżąco i dzielić się wiedzą. Jak tylko 
chcecie mnie takiego „Staruszka” zaprosić, to 
chętnie przyjadę”. Żartowaliśmy  zawsze, że 
niejeden w kwiecie wieku mógłby Panu Profe-
sorowi pozazdrościć zdrowia, kondycji i świa-
tłości umysłu. 

Pan Profesor  od 1951 roku pracował jako 
wykładowca w Państwowej Szkole Położnych 
w Bytomiu. Prowadził przez wiele lat wykłady  
z położnictwa i ginekologii oraz szkolił położne  
w ramach kursów i specjalizacji.  Przez lata zbie-
rał materiał i publikował książki ułatwiające pro-
ces kształcenia położnych. Ostatnia publikacja  
w redakcji Pana Profesora Adama Cekańskiego 
i położnej Magdaleny Łosik nosi  tytuł „Wykłady 
z położnictwa. Podręcznik dla studentów położ-
nictwa”, została ona wydana w roku jubileuszu 
90 -  lecia urodzin oraz 60 -  lecia pracy zawo-
dowej Pana Profesora w 2011 roku. 

W tym też roku jako położne składałyśmy 
Panu Profesorowi najszczersze gratulacje sło-
wami  „Panie Profesorze zawsze był Pan i jest 
wielkim przyjacielem położnych. Za współpra-
cę, wsparcie  i merytoryczne przewodnictwo 
serdecznie dziękujemy. Życzymy Panu Profe-
sorowi dalszych lat w pełnym zdrowiu i wital-
ności takiej jak dotychczas, niech troski dnia 
codziennego omijają  Pana Profesora z daleka 
(….) a nasze słowa uznania niech uzupełni cy-
tat Cypriana Kamila Norwida:

„O wielki mistrzu! Tyś dał innym przykład,
Ku jakim szlakom mają zdążać sami,
Niech tylko pojmą, biorąc czyn za wykład”

Norymberga, d. 20 października 1842r.

Tym też cytatem koleżanka położna Anna 
Stachulska w imieniu położnych pożegnała 
Pana Profesora na uroczystościach pożegnal-
nych, które miały miejsce w Bytomiu 9.01.2016 
roku. 

W Krakowie 12.01.2016 położne pożegnały 
Pana Profesora wielkim ukłonem oraz słowa-
mi „Umierając nie odchodzimy na zawsze, zo-
stajemy w następnych pokoleniach, dzieciach, 
wnukach. Nasze Życie jest płaszczem ulotnym 
jak jesienne liście…” 

Panie Profesorze spoczywaj w pokoju, że-
gnamy z wielkim ukłonem. 

Profesor Adam Cekański zostanie w pamięci 
i sercach wielu położnych nie tylko na Śląsku, 
ale w całym kraju. 

W imieniu położnych 
Ewa Tobor - położna, dr n. med.

Nauczyciel Akademicki
Wyższej  Szkoły Zarządzania w Częstochowie

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
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www.izbapiel.katowice.pl



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
Sekretariat tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26
czynny jest:  Poniedziałek: 7.30-15.30, Wtorek: 7.30-17.00

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-15.30

Działy merytoryczne czynne są:
od poniedziałku do środy: 7.30-15.30
czwartek: od 7.30 do 18.00
piątek: od 7.30 do 13.00

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - mgr Anna Janik
tel. 32 209 04 15 w 11

Sekretarz ORPiP - mgr Maria Grabowska
tel. 32 209 04 15 w 31

Dział Prawa Wykonywania Zawodu  tel. 32 256 39 22

Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy)  tel. 32 256 56 00

Komisja Socjalna e-mail: komisjasocjalna@izbapiel.katowice.pl

Komisja Prawa i Legislacji e-mail: prawoilegislacja@izbapiel.katowice.pl

Komisja ds. Praktyk Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestru Działalności Regulowanej 
e-mail:  komisjapraktyk@izbapiel.katowice.pl

Biblioteka i czytelnia czynne są: we wtorki od 11.30 do 17.00, w czwartki od 7.30 do 18.00

Kasa czynna jest: od poniedziałku do środy: 8.00-15.00, czwartek: 8.00-17.00
  piątek: 8.00-12.00

Bieżące konta OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 – 1600. 
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w 2016 roku pełnić będzie dyżury w każdą 
pierwszą środę miesiąca w godz. od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury również w 
godz. od 1500 – 1700, w niżej podanych terminach:

20.01.2016 r. 06.04.2016 r 15.06.2016 r 17.08.2016 r 19.10.2016 r.
03.02.2016 r. 20.04.2016 r. 29.06.2016 r 31.08.2016 r 02.11.2016 r.
17.02.2016 r. 04.05.2016 r. 06.07.2016 r. 07.09.2016 r. 16.11.2016 r.
02.03.2016 r. 18.05.2016 r 20.07.2016 r. 21.09.2016 r. 30.11.2016 r.
16.03.2016 r. 01.06.2016 r. 03.08.2016 r 05.10.2016 r. 07.12.2016 r.
30.03.2016 r.

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Czynne jest we wtorki, środy i czwartki od 8.00 do  15.00
tel. 510 132 176,  e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl

Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych  
terminach:

01.03.2016 r. 10.05.2016 r. 19.07.2016 r. 27.09.2016 r. 06.12.2016 r.
15.03.2016 r. 24.05.2016r. 02.08.2016 r. 11.10.2016 r. 13.12.2016 r.
29.03.2016 r. 07.06.2016 r. 16.08.2016 r. 25.10.2016 r.
12.04.2016 r. 21.06.2016 r. 30.08.2016 r. 08.11.2016 r.
26.04.2016 r. 05.07.2016 r. 13.09.2016 r. 22.11.2016 r.

www.izbapiel.katowice.pl e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


