Historia samorządu zawodowego oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Ziemi Sieradzkiej
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych jest organizacją skupiającą
przedstawicieli dwóch zawodów zaliczanych do grupy zawodów zaufania
publicznego. Istnienie samorządów zawodowych ma swoją podstawę w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, której art. 17, ust. 1 stanowi: w drodze ustawy można
tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania
publicznego sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów.
Jednostkami organizacyjnymi samorządu jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
oraz 45 okręgowych izb, które posiadają autonomię i osobowość prawną. Organami
samorządu są: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd Pielęgniarek
i Położnych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Komisja
Rewizyjna i odpowiednio: okręgowe rady pielęgniarek i położnych, okręgowy sąd
pielęgniarek i położnych, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,
okręgowa komisja rewizyjna.
Do najważniejszych zadań samorządu zawodowego należy sprawowanie pieczy nad
należytym wykonywaniem zawodu, ustalenie zasad etyki zawodowej, ustalenie
standardów zawodowych, prowadzenie orzecznictwa zawodowego, wydawanie prawa
wykonywania zawodu. Samorząd pielęgniarek i położnych reprezentuje zawodowe,
społeczne i gospodarcze interesy tych zawodów.
W Polsce koncepcja utworzenia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
stworzyła się wraz z transformacją ustrojową. Tworzenie samorządu umożliwiły
porozumienia Okrągłego Stołu, którego obrady odbyły się w okresie od 6 lutego do 5
kwietnia 1989 r.
W ustaleniach końcowych Podzespołu ds. Zdrowia Okrągłego Stołu z dnia 14 marca
1989 roku czytamy: „W celu obrony interesów zawodowych pielęgniarek i położnych,
najliczniejszej grupy wśród zawodów medycznych zespół uznaje za niezbędne
powołanie Izby Pielęgniarek i Położnych. Przygotowanie projektu ustawy
i przeprowadzenie konsultacji w środowisku pielęgniarskim do 30 czerwca 1989 r.”
Proces tworzenia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych pod kierunkiem
Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Izb Pielęgniarek i Położnych na czele
którego stanęła Anna Grajcarek z Krakowa, trwał około półtora roku. W skład
Komitetu wchodziło czterdziestu dziewięciu reprezentantów z poszczególnych
województw. Nasze ówczesne województwo sieradzkie reprezentowała Pani Teresa
Kikowska.
Najważniejszym wydarzeniem było uchwalenie 19 kwietnia 1991 r. ustawy
o samorządzie. Dzięki niej samorząd został powołany do życia.

21 lutego 1990 r. delegatki reprezentujące jednostki służby zdrowia z terenu dawnego
województwa sieradzkiego wyłoniły spośród siebie „grupę Inicjatywną”, która zajęła
się tworzeniem samorządu zawodowego Ziemi Sieradzkiej. W skład grupy
inicjatywnej wchodziły Panie: Teresa Bartuzel - Malinowska, Małgorzata Cieślak,
Janina Golian, Marlena Kokot, Teresa Kikowska, Maria Kowalska, Jadwiga
Ławniczak, Elżbieta Pokora, Barbara Rumak, Elżbieta Supernat.
W maju i czerwcu 1991 r. w rejonach wyborczych odbywały się wybory delegatów na
Okręgowy Zjazd.
Dużym wkładem pracy w tworzeniu samorządu na naszym terenie oraz w powstaniu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, wykazała się Pani
Elżbieta Pokora ówczesna Pielęgniarka Wojewódzka.
I Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej odbył się w dniu 18
września 1991 r. w trakcie którego wybrano pierwsze organy naszego, zawodowego
samorządu.
Przewodniczącym Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych został Pan Wojciech
Stolarski
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Pani Maria Bulzacka
Przewodniczącą Okręgowego Sądu – Pani Teresa Kikowska
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – Pani Teresa Bartuzel – Malinowska
I Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej zaszczyciła swoją
obecnością Pani Krystyna Ejsmont – poseł sprawozdawca ustawy o samorządzie
w Sejmie.
W dniach 5 i 6 listopada oraz 11 i 12 grudnia 1991 r. miał miejsce I Krajowy Zjazd
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Delegatami na Zjazd Krajowy z naszej Izby
byli: Pan Wojciech Stolarski jako Przewodniczący Okręgowej Rady oraz Panie:
Teresa Bartuzel – Malinowska, Teresa Kikowska, Alicja Kubis, Alicja Spętana.
Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych na okres pierwszej kadencji
wybrano Panią Urszulę Krzyżanowską – Łagowską.
Działania w ramach PIERWSZEJ KADENCJI w głównej mierze skupiały się na
tworzeniu zrębów samorządności oraz umacnianiu pozycji zawodowej pielęgniarki
i położnej. Najwięcej czasu poświęcono formułowaniu struktur organizacyjnych,
tworzeniu prawa wewnętrznego oraz sprawnie funkcjonującego biura Izby. W tej
kadencji rozpoczęto prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej poprzez
rozpowszechnianie w środowisku Biuletynu Informacyjnego, który jeden raz na
kwartał wydawany jest po dzień dzisiejszy.

Dzięki zaangażowaniu Pielęgniarki Wojewódzkiej Pani Elżbiety Pokory pierwsza
siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej mieściła się
w budynku dawnego Urzędu Wojewódzkiego przy Wydziale Zdrowia. Później
siedzibę przeniesiono na ul. Polną 26, a następnie do budynku przy ul. 3-go Maja 7,
gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
W dniu 28 września 1995 r. odbył się Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, który powierzył pełnienie
funkcji Przewodniczących poszczególnych organów tym samym osobom co
w pierwszej kadencji.
Podczas drugiego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, który odbył się
w dniach od 2 do 4 grudnia1995 roku wybrano nowe władze samorządowe. Prezesem
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych została Pani Ilona Tułodziecka, która pełniła
tę funkcję przez dwie kolejne kadencje do 2003 r.
Druga kadencja to okres umacniania samorządności oraz roli pielęgniarki i położnej
w zespole terapeutycznym.
W okresie drugiej kadencji weszła w życie druga, co do ważności dla naszej grupy
zawodowej, ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej uchwalona przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 lipca 1996 r. zgodnie z którą nasze zawody stały
się samodzielne.
Ustawa wprowadziła szereg regulacji prawnych dotyczących zasad wykonywania
zawodów, jak również nowe zadania dla samorządu.
Na jej mocy Okręgowa Rada między innymi rozpoczęła wydawanie zezwoleń na
wykonywanie indywidualnej, specjalistycznej oraz grupowej praktyki zawodowej
pielęgniarkom i położnym spełniającym wymagania określone w ustawie.
Od 1 stycznia 1999 r. zgodnie z założeniami reformy administracji państwa
województwo sieradzkie w całości weszło w skład województwa łódzkiego. W dniu
20 kwietnia 1999 r. Naczelna Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia obszarów
działania poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych, ich liczby
i siedzib, w wyniku której zmienił się zasięg działania Naszej Izby.
Od 1 września 1999 r. pielęgniarki i położne z powiatu wieluńskiego oraz z gmin:
Działoszyn, Kiełczygłów, Siemkowice, Rusiec, Dobroń, Lutomiersk są członkami
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. Na podstawie tej samej uchwały
Naczelnej Rady dołączyły do naszej Izby pielęgniarki i położne zatrudnione na terenie
gmin: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Łubnice, Sokolniki oraz Wieruszów.

Pod koniec działalności drugiej kadencji 3 pielęgniarki środowiskowe i 5 położnych
środowiskowych podpisało umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach
indywidualnej praktyki zawodowej z Wojewodą Sieradzkim.
Były to pierwsze kontrakty pielęgniarek i położnych w centralnej Polsce.
Spośród tych osób 1 pielęgniarka i 2 położne kontraktują świadczenia z Narodowym
Funduszem Zdrowia do dnia dzisiejszego.
Okręgowa Izba w okresie drugiej kadencji organizowała, współorganizowała bądź
partycypowała w kosztach wielu szkoleń dla pielęgniarek i położnych oraz
refundowała koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji członków naszej Izby oraz
udzielała pomocy socjalnej.
TRZECIA KADENCJA to lata od 1999 do 2003 roku
W dniu 30 września 1999 roku Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej wybrał:
- Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych - Panią Alicję Spętaną
- Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Panią Marię Wiśniewską
- Przewodniczącą Okręgowego Sądu – Panią Edytę Kielar - Lewandowską
- Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Panią Annę Kuleszę
TRZECIA KADENCJA to okres zmian systemowych i przeobrażeń w ochronie
zdrowia, między innymi zmiana systemu finansowania opieki zdrowotnej,
restrukturyzacja w ochronie zdrowia, wzrost bezrobocia wśród pielęgniarek
i położnych.
W tym okresie wprowadzono dodatkowe zadania dla samorządu, były to między
innymi :
- kierowanie na obowiązkowe staże podyplomowe absolwentów szkół medycznych
- wymiana zaświadczeń prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
- wydawanie zezwoleń na kształcenie podyplomowe.
W tym okresie pielęgniarki i położne zakładały pierwsze własne samodzielne
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej kontraktując świadczenia z ówczesną Kasą
Chorych. Izba wspierała pielęgniarki i położne w tych działaniach organizując
szkolenia oraz pomoc prawną.
W okresie trzeciej kadencji w centrum zainteresowania Okręgowej Izby znajdowały
się sprawy zatrudnienia i warunków pracy pielęgniarek i położnych. Były to sprawy
trudne, często przekraczające możliwości samorządu do ich rozwiązania. W tych
latach doszło, w większości zakładów opieki zdrowotnej, do znacznej redukcji
zatrudnienia, często na granicy bezpieczeństwa dla pielęgniarek i położnych oraz dla
pacjentów.

Warunki pracy i płacy uległy znacznemu pogorszeniu, nasilały się protesty. Efektem
działań naszego środowiska była tzw. „Ustawa 203”.
Jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez Okręgową Radę
Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w czasie trzeciej kadencji było tworzenie
warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu.
Na terenie działania Naszej Izby jedynym organizatorem kursów było wówczas
Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, Ośrodek Doskonalenia Kadr
Medycznych, filia w Sieradzu. W rekrutacji uczestników na poszczególne kursy brał
udział przedstawiciel Okręgowej Rady.
W tym okresie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej prowadziła
szkolenia, które nie wymagały wydania zezwolenia. Szkolenia te dotyczyły tematyki:
marketingu, jakości usług, pielęgnacji osób niepełnosprawnych oraz opieki nad
dzieckiem w wieku szkolnym.
W szkoleniach, w których Izba była organizatorem lub współorganizatorem
uczestniczyło 187 pielęgniarek i położnych.
Z refundacji kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
skorzystało wówczas 813 pielęgniarek i położnych, co stanowiło 37 % ogólnej liczby
członków naszej Izby. W ramach pomocy socjalnej przyznano 44 zapomogi pieniężne
członkom samorządu.
CZWARTA KADENCJA to lata od 2003 do 2007 roku.
W dniu 30 września 2003 roku Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej wybrał:
- Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych - Panią Annę Kuleszę
- Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Panią Marię Wiśniewską
- Przewodniczącą Okręgowego Sądu – Panią Annę Lepczyńską
- Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Panią Jolantę Surowiec
9 grudnia 2003 roku w Warszawie odbył się czwarty Krajowy Zjazd Pielęgniarek i
Położnych, podczas którego na Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
wybrano Panią Elżbietę Buczkowską, która pełniła tę funkcję również przez następną
piątą kadencję.
Na czwartym Krajowym Zjeździe uchwalono Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki
i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej, który obowiązuje do chwili obecnej.
Czwarta kadencja to okres związany z uzyskaniem spójności zawodowej z przepisami
Unii Europejskiej. Okręgowe Rady stały się organem uprawnionym do wydawania
zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych

zgodnych z wymogami Unii Europejskiej. Dodatkowe zadania dla samorządu
wynikające z regulacji prawnych to również:
 powołanie i prowadzenie Ośrodka Informacyjno - Edukacyjnego
 wymiana zezwoleń indywidualnych i grupowych praktyk na wpis do rejestru
działalności regulowanej
 prowadzenie centralnego rejestru pielęgniarek i położnych
W 2004 roku rozpoczęto kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie studiów
wyższych.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej podjęła działania
zmierzające do uruchomienia w Sieradzu Dydaktycznego Ośrodka Zamiejscowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który rozpoczął swoją działalność w roku
Akademickim 2006/2007 otwierając studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.
W związku z zawieszeniem działalności Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych
Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, Filia w Sieradzu , nasza Izba
przejęła działalność szkoleniową.
W okresie czwartej kadencji w kursach i szkoleniach zorganizowanych przez Izbę
wzięło udział 152 osoby.
Z refundacji kosztów kształcenia skorzystało 181 członków naszej Izby, natomiast
pomoc socjalną otrzymały 24 osoby.
W centrum zainteresowań samorządu nadal znajdowały się sprawy zatrudnienia
i warunków pracy pielęgniarek i położnych.
W okresie od dnia 19 czerwca do dnia 15 lipca 2007 roku miała miejsce Manifestacja
w Warszawie tzw. „Białe Miasteczko”.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej zorganizowała wyjazdy do
Warszawy w celu wsparcia protestujących.
PIĄTA KADENCJA to lata od 2007 do 2011 roku.
28 września 2007 roku Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej wybrał na:
- Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych - Panią Annę Kuleszę
- Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej –Panią Barbarę Piecyk
- Przewodniczącą Okręgowego Sądu – Panią Grażynę Grabowicz
- Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Panią Beatę Krasoń
Piąta kadencja to dalsze działania w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych
w Unii Europejskiej.
W dniu 19 marca 2008 roku miał miejsce „Biały Szczyt”. Przedstawiciele samorządu
pielęgniarek i położnych aktywnie uczestniczyli w obradach, opiniowali poselskie

projekty ustaw, które stały się podstawą do wprowadzenia kolejnych zmian w zakresie
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w okresie V kadencji
kontynuowała działalność szkoleniową organizując kursy kwalifikacyjne,
specjalistyczne i dokształcające, w których uczestniczyły 584 osoby, tj. ok. 25%
wszystkich członków naszej Izby.
Z refundacji kosztów kształcenia skorzystało 270 członków samorządu, natomiast w
ramach pomocy socjalnej zapomogi pieniężne uzyskały 63 osoby.
W dniu 27 maja 2011 roku w Teatrze Miejskim w Sieradzu odbyły się uroczyste
obchody 20 – lecia samorządu pielęgniarek i położnych.
SZÓSTA KADENCJA to lata od 2011 do 2015 roku.
Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych Ziemi Sieradzkiej, który odbył się w dniu 30 września 2011 roku dokonał
wyboru przewodniczących organów:
- Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych została - Pani Anna
Augustyniak
- Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Pani Dorota Waszczyńska
- Przewodniczącą Okręgowego Sądu – Pani Karolina Wojtysiak
- Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – Pani Beata Gołąb
Na VI Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych, który miał miejsce w grudniu
2011 roku wybrano na Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Panią
Grażynę Rogalę – Pawelczyk z Lublina.
VI kadencja to ogromne wyzwanie, by sprostać oczekiwaniu środowiska przy
zmianach, a dokładniej przy skutkach zmian, jakie nastąpiły w opiece zdrowotnej,
a także w świetle nowych zadań wynikających z nowych ustaw.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie dwie, ważne dla naszego środowiska
ustawy: ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawa
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych.
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej rozszerzyła katalog świadczeń, które
uznawane są za wykonywanie zawodu, usankcjonowała kształcenie na poziomie
licencjackim i magisterskim. Na pielęgniarki i położne został nałożony nowy
obowiązek informowania Izby o podejmowaniu i zakończeniu wykonywania pracy
w zawodzie. W ustawie wprowadzono zapisy mówiące o tym, że pracodawca nie
może podejmować działań dyskryminujących ze względu na formę wykonywania
zawodu przez pielęgniarkę lub położną oraz określono, że podczas i w związku

z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
pielęgniarki i położne korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych.
Kolejna ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku, o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej, która weszła w życie z dniem 11 września 2014 r. nadała pielęgniarkom
i położnym nowe uprawnienia związane z ordynowaniem i wypisywaniem recept.
W dniu 17 lutego 2012 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
Kolejnym ważnym wydarzeniem było wejście w życie Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu
ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Okręgowa
Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej dokonała wymiany wszystkich
zaświadczeń o wpisie do rejestru Indywidualnych Praktyk Pielęgniarskich.
W dniu 9 października 2013 roku. Parlament Europejski przegłosował i zaakceptował
zaproponowane przez Rzeczpospolitą Polską zmiany dotyczące kwestii uznawania
kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych. Polskie starania o to
trwały niemal od 2005 roku.
W dniu 14 września 2013 roku miała miejsce Manifestacja w Warszawie
zorganizowana przez trzy centrale związkowe. W manifestacji uczestniczyły również
pielęgniarki i położne z naszego regionu. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
Ziemi Sieradzkiej partycypowała w kosztach dojazdu pielęgniarek i położnych do
Warszawy z Zakładową Organizacją Związkową Pielęgniarek i Położnych Szpitala
Wojewódzkiego w Sieradzu.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych było również ważnym zadaniem naszej
Izby w okresie szóstej kadencji.
We wszystkich formach kształcenia podyplomowego zorganizowanych przez
Okręgową Izbę wzięło udział 955 pielęgniarek i położnych, co stanowiło ok. 43 %
wszystkich członków naszej Izby.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w okresie VI kadencji
przyznała 217 osobom refundację kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych oraz zapomogi pieniężne dla 57 członków naszej Izby.
Od 2014 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej obejmuje
honorowym patronatem Międzypowiatowe Konkursy Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych, a od 2015 roku również dla
uczniów szkół podstawowych. Inicjatorem i organizatorem konkursów jest
Przewodnicząca Zespołu ds. Medycyny Szkolnej – Pani Anna Filipczak.
Okręgowa Izba wspierała Pierwszą Konferencję Diabetologiczną w Łasku, która
odbyła się 10 października 2015 roku. Inicjatorem i organizatorem Konferencji była
Pani Renata Cholerzyńska – członek Prezydium Okręgowej Rady piątej, szóstej
i obecnej kadencji.
Ostatni rok szóstej kadencji został zdominowany działaniami samorządu pielęgniarek
i położnych oraz Związków Zawodowych zmierzającymi do poprawy warunków
pracy i płacy naszej grupy zawodowej oraz wzmocnienia pozycji pielęgniarek
i położnych wśród zawodów medycznych .
27 lutego 2015 roku zostało podpisane „Porozumienie o Współpracy” przez Okręgową
Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych
Ziemi Sieradzkiej oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Regionu Łódzkiego w sprawie wspólnego działania na rzecz poprawy sytuacji
zawodowej pielęgniarek i położnych naszego województwa.
W dniu 22 kwietnia 2015 roku przed Urzędem Wojewódzkim w Łodzi odbyła się
pikieta pielęgniarek i położnych województwa łódzkiego. Podczas pikiety wręczono
Pani Jolancie Chełmińskiej Wojewodzie Łódzkiemu petycję dotyczącą sytuacji
zawodowej, warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych.
W dniu 10 września 2015 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska manifestacja
pielęgniarek i położnych zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pielęgniarek i Położnych. W manifestacji brały udział pielęgniarki, pielęgniarze
i położne z terenu działania naszej Izby.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przygotowała i opublikowała w maju 2015
roku „Raport zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w świadczenia realizowane
przez pielęgniarki i położne”, z którego wynika, że w najbliższym czasie dojdzie do
dramatycznego spadku liczby pielęgniarek i położnych w Polsce.
Raport zapoczątkował ogólnopolską kampanię społeczną „Ostatni dyżur”, której
celem było poinformowanie Polaków o ogromnym zagrożeniu społecznym
wynikającym z malejącej liczy pielęgniarek i położnych. Centralnym punktem

kampanii było zbieranie podpisów pod petycją w formie Recepty kierowaną do
polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania,
a także wdrożenia rządowego programu zabezpieczenia społeczeństwa polskiego
w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne. Kampania rozpoczęła się 27
maja 2015 roku Konferencją w Warszawie. W ramach Kampanii organizowane były
konferencje prasowe w każdym województwie w Polsce. Konferencja prasowa
przewidziana dla województwa łódzkiego miała miejsce w Sieradzu w dniu 4 września
2015roku.
W dniu 16 grudnia 2015 roku w Warszawie odbyła się debata publiczna „ Zdrowie
prawem obywatela”, która była podsumowaniem Kampanii. Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych zebrała ponad pół miliona podpisanych recept.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej aktywnie włączyła się
w Kampanię „Ostatni dyżur” i przekazała 4 454 Recepty w formie papierowej.
23 września 2015 roku w Warszawie zostało zawarte porozumienie pomiędzy:
Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, Ogólnopolskim
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek
i Położnych dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
Obecna VII kadencja rozpoczęła się Okręgowym Zjazdem Sprawozdawczo –
Wyborczym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w dniu 23
października 2015 roku podczas którego dokonano wyboru przewodniczących
organów:
- Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej
została - Pani Anna Augustyniak
- Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Pani Beata Chudobińska
- Przewodniczącą Okręgowego Sądu – Pani Beata Krasoń
- Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – Pani Beata Gołąb
VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, który odbył się w styczniu 2016 roku
wybrał na Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Panią Zofię Małas ze
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.
W dniu 20 stycznia 2016 roku VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych przyjął
uchwałę w sprawie priorytetowych zadań samorządu pielęgniarek i położnych na
okres obecnej kadencji i tym samym zobowiązał organy samorządu do ich realizacji.
Aktualnie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej liczy 2.238
członków w tym 1983 pielęgniarki i 255 położnych.

Od początku działalności naszego samorządu bardzo istotną rolę odgrywały i nadal
odgrywają komisje i zespoły problemowe. W historii Izby było ich wiele, powstawały
w zależności od potrzeb naszego środowiska i zaangażowania członków samorządu.
Najważniejsze z nich to: Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego,
Komisja Socjalna, Komisja Informacyjno – Wydawnicza, Zespół ds. Medycyny
Szkolnej, Zespół do spraw Zmian Systemowych.
Przez cały czas samorząd opiniuje projekty aktów prawnych dotyczące
funkcjonowania ochrony zdrowia.
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej uczestniczą
w pracach komisji konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych kieruje na odbycie przeszkolenia po
przerwie w wykonywaniu zawodu.
Ponadto prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych, rejestr indywidualnych
i grupowych praktyk zawodowych oraz rejestr organizatorów kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych.
W związku z realizacją zadań samorządowych współpracujemy z dyrektorami
podmiotów leczniczych, pielęgniarską kadrą kierowniczą, związkami zawodowymi
oraz ze wszystkimi szczeblami administracji rządowej i samorządowej.
W okresie minionych 25 lat samorząd zawodowy doświadczył wielu zmian. Były
radości, ale także niepowodzenia. Były to lata trudne związane w dużej mierze
z niekończącą się ciągłą walką o godne wynagrodzenie i wzmocnienie pozycji
pielęgniarek i położnych wśród zawodów medycznych.
W ciągu tych lat na swojej drodze działalności samorządowej spotkaliśmy wielu
wyjątkowych ludzi, którzy rozumiejąc ideę samorządności, samodzielności
zawodowej i odpowiedzialności wspierali nas, inspirowali i dodawali odwagi.

