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Przebieg obrad

24 lutego 2014 r.
Sala Koncertowa PKiN 

O godzinie 9.00 przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿-
nych Ewa Przes³awska (mandat nr 256) przywita³a
zebranych, dokonuj¹c formalnego otwarcia obrad
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych.

Delegaci wy³onili spoœród siebie asesorów: An-
na Dudziñska (mandat nr 344) – g³ówny asesor,
Izabela Kroœnia (mandat nr 181), Kamil Makos
(mandat nr 177), Beata Grygier (mandat nr 279),
Joanna Romsicka (mandat nr 121), Ewa Szleszyñ-
ska (mandat nr 170), Agnieszka Trzaskowska
(mandat nr 321), Henryka Ko³czewiak (mandat nr
223), Marianna Sokó³ (mandat nr 341). Wybrani
wyrazili zgodê na podjêcie siê tej funkcji.

Nastêpnie przyst¹piono do wyboru przewodni-
cz¹cej XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów War-
szawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿-
nych. W g³osowaniu nr 1 (g³osami: za
– 271, przeciw – 0, wstrzyma³o siê – 0)
przewodnicz¹c¹ Zjazdu zosta³a Alek-
sandra Wojtak (mandat nr 40).

Przewodnicz¹ca Zjazdu Aleksandra
Wojtak zaproponowa³a do sk³adu Pre-
zydium XIX Okrêgowego Zjazdu Dele-
gatów Warszawskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych na wiceprze-
wodnicz¹c¹ Wandê Marsza³ (mandat
nr 221), na sekretarza Wies³awê Za³u-
sk¹ (mandat nr 297), oraz na cz³onka
Prezydium Zjazdu El¿bietê Iwanick¹
(mandat nr 205). G³osowaniem nr 2
(g³osami: za – 307, przeciw – 0, wstrzy-
ma³o siê – 0) delegaci zaakceptowali
propozycjê przewodnicz¹cej.

W g³osowaniu nr 3 (g³osami: za – 306, przeciw
– 0, wstrzyma³o siê – 0) powo³ano:
• Komisjê Mandatow¹ w sk³adzie: Helena Fal-

kowska (mandat nr 302) – przewodnicz¹ca, El¿-
bieta Kurzyñska (mandat nr 61) – cz³onek,
Agnieszka Karaœ (mandat nr 179) – cz³onek,

• Komisjê Uchwa³ i Wniosków w sk³adzie: Ewa
Œl¹zak (mandat nr 203) – przewodnicz¹ca, Bo-
¿ena Œciegliñska (mandat nr 283) – cz³onek,
Krystyna Górecka (mandat nr 315) – cz³onek.

W oczekiwaniu na protokó³ Komisji Mandato-
wej przewodnicz¹ca Zjazdu przeczyta³a ¿yciorys
pielêgniarki – b³ogos³awionej Hanny Chrzanow-
skiej, a nastêpnie delegaci obejrzeli krótki film
o jej ¿yciu. 

W g³osowaniu nr 4 (g³osami: za – 302, przeciw
– 0, wstrzyma³o siê – 0) przyjêto porz¹dek obrad
i „Regulamin obrad XIX Okrêgowego Zjazdu De-
legatów Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgnia-
rek i Po³o¿nych”.
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Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych z dnia 19
lutego 2014 r.

W odpowiedzi na pytanie zadane przez Mariê
Paciorek (mandat nr 249) dotycz¹ce „radykalnych
dzia³añ” w momencie braku reakcji ze strony rz¹-
du, przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady Warszaw-
skiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
Ewa Przes³awska poinformowa³a, i¿ oba wczeœniej
wskazane gremia przedyskutuj¹ wszelkie mo¿liwo-
œci podjêcia stosownych dzia³añ. Dowiemy siê
wszyscy o tym ze strony internetowej Izby oraz
z biuletynu Impuls.

W g³osowaniu nr 9 (g³osami: za – 300, przeciw
– 4, wstrzyma³o siê – 6) podjêto uchwa³ê nr 3 za-
twierdzaj¹c¹ ³¹czne sprawozdanie finansowe oraz
podzia³ zysku Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielê-
gniarek i Po³o¿nych za 2013 r.

Przewodnicz¹ca Zjazdu Aleksandra Wojtak
og³osi³a przerwê na kawê.

W g³osowaniu nr 10 (g³osami: za – 291, przeciw
– 4, wstrzyma³o siê – 14) podjêto uchwa³ê nr 5
w sprawie zmian w Statucie Warszawskiej Okrêgo-
wej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych.

W zwi¹zku z pytaniem z sali wyjaœnienie z³o¿y³a
g³ówna ksiêgowa Izby Bo¿ena £ukasiewicz. Zmiana
zapisu w statucie pozbawia samobilansowania Go-
spodarstwo Pomocnicze Warszawska Okrêgowa
Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych „O-ES-HA”, a tym sa-
mym Gospodarstwo to nie bêdzie prowadzi³o w³a-
snych ksi¹g rachunkowych. Dziêki uchwale nr 5

Odczytany zosta³ protokó³ Komisji
Mandatowej: na ogóln¹ liczbê 379 dele-
gatów, obecnych na ZjeŸdzie jest 309
osób, co stanowi 81% ogó³u delegatów.
W zwi¹zku z powy¿szym Zjazd jest pra-
womocny i mo¿e dokonywaæ wyborów
oraz podejmowaæ uchwa³y.

W g³osowaniu nr 5 (g³osami: za – 253,
przeciw – 1, wstrzyma³o siê – 1) uchwa³¹
nr 1 zatwierdzono sprawozdania z dzia-
³alnoœci: Okrêgowej Rady WOIPiP,
Okrêgowego S¹du WOIPiP, Okrêgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawo-
dowej WOIPiP i Okrêgowej Komisji Re-
wizyjnej WOIPiP za 2013 r.

Poniewa¿ delegaci nie mieli uwag do
sprawozdania finansowego z wykonania
planu bud¿etu Warszawskiej Okrêgowej Izby Pie-
lêgniarek i Po³o¿nych za 2013 r. przyst¹piono do
kolejnych g³osowañ: 
• w g³osowaniu nr 6 (g³osami: za – 308, przeciw

– 0, wstrzyma³o siê – 3) podjêto uchwa³ê nr 2
przyjmuj¹c¹ sprawozdanie finansowe z wykona-
nia planu bud¿etu Warszawskiej Okrêgowej
Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych za 2013 r.,

• w g³osowaniu nr 7 (g³osami: za – 292, przeciw
– 3, wstrzyma³o siê – 12) podjêto uchwa³ê nr 4
zatwierdzaj¹c¹ plan bud¿etu Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych na
2014 r. i na I kwarta³ 2015 r.

Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych Ewa
Przes³awska poinformowa³a zebranych o spotka-
niu prezydiów Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po-
³o¿nych oraz Zarz¹du Ogólnopolskiego Zwi¹zku
Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych, które to
gremium podjê³o stanowisko w sprawie braku
dzia³añ Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie odpowiedzi na postulaty wnoszone
przez pielêgniarki i po³o¿ne. Zwróci³a siê do dele-
gatów XIX Okrêgowego Zjazdu Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych o popar-
cie tego stanowiska. 

W g³osowaniu nr 8 (g³osami: za – 310, przeciw
– 0, wstrzyma³o siê – 3) przeg³osowano treœæ stano-
wiska nr 1 w sprawie poparcia stanowiska Prezy-
dium Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
i Prezydium Zarz¹du Ogólnopolskiego Zwi¹zku
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bêdzie sporz¹dzaæ tylko jed-
no sprawozdanie do urzêdu
skarbowego.

W g³osowaniu nr 11
(g³osami: za – 303, przeciw
– 0, wstrzyma³o siê – 5)
podjêto uchwa³ê nr 6
w sprawie przeprowadze-
nia kontroli zgodnoœci
z Konstytucj¹ art. 50 usta-
wy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o dzia³alnoœci lecz-
niczej oraz § 10 pkt 4
i 5 rozporz¹dzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 6 lute-
go 2012 r. w sprawie sposo-
bu przeprowadzania kon-
kursu na niektóre stanowiska kierownicze w pod-
miocie leczniczym niebêd¹cym przedsiêbiorc¹.

Przewodnicz¹ca Komisji Uchwa³ i Wniosków
Ewa Œl¹zak przedstawia³a kolejne projekty apeli
i stanowisk.

W g³osowaniu nr 12 (g³osami: za – 269, przeciw
– 7, wstrzyma³o siê – 31) podjêto apel nr 1 w spra-
wie sprzeciwu wobec wyd³u¿enia wieku emerytal-
nego do 67 roku ¿ycia.

W dyskusji udzia³ wziê³y: Anna Parchan (man-
dat nr 86), Henryka Ko³czewiak (mandat nr 223)
i Teresa Kosicka (mandat nr 122).

W g³osowaniu nr 13 (g³osami: za – 288, przeciw
– 5, wstrzyma³o siê – 16) podjêto apel nr 2 w spra-
wie zaprzestania narzucania pielêgniarkom i po-
³o¿nym zawierania umów cywilnoprawnych.

W g³osowaniu nr 14 (g³osami: za – 298, przeciw
– 1, wstrzyma³o siê – 6) podjêto apel nr 3 w spra-
wie przestrzegania ustawowego obowi¹zku praco-
dawcy w zakresie udzielania pielêgniarkom i po-
³o¿nym urlopu szkoleniowego. 

W g³osowaniu nr 15 (g³osami: za – 303, przeciw
– 1, wstrzyma³o siê – 7) podjêto apel nr 4 w spra-
wie zwolnienia pielêgniarek i po³o¿nych z kosztów
realizacji polityki zdrowotnej pañstwa i kosztów
ochrony zdrowia spo³eczeñstwa.

W g³osowaniu nr 16 (g³osami: za – 290, przeciw
– 6, wstrzyma³o siê – 8) podjêto stanowisko nr 2

w sprawie projektu ustawy o zawodzie ratownika
medycznego i samorz¹dzie zawodowym ratowni-
ków medycznych.

W g³osowaniu nr 17 (g³osami: za – 280, przeciw
– 0, wstrzyma³o siê – 28) podjêto apel nr 5 w spra-
wie uaktualnienia obowi¹zuj¹cych standardów
pielêgniarskich w œrodowisku nauczania i wycho-
wania zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdro-
wia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych w za-
kresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Po zakoñczeniu g³osowañ g³os zabra³a przewod-
nicz¹ca Okrêgowej Rady Warszawskiej Okrêgowej
Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych Ewa Przes³awska.
Podziêkowa³a Prezydium Zjazdu, asesorom, ko-
misjom zjazdowym i wszystkim delegatom za
uczestnictwo w ZjeŸdzie. Poinformowa³a równie¿
delegatów, ¿e uroczyste obchody Miêdzynarodo-
wego Dnia Pielêgniarki i Po³o¿nej odbêd¹ siê 12
maja 2014 r. w Sali Kongresowej Pa³acu Kultury
i Nauki w Warszawie. 

Obrady XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po-
³o¿nych zamknê³a przewodnicz¹ca Zjazdu Alek-
sandra Wojtak. 

JW, As

Opracowano na podstawie protoko³u z obrad XIX Okrêgo-
wego Zjazdu Delegatów Warszawskiej Okrêgowej Izby Pie-
lêgniarek i Po³o¿nych.


