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Uchwa³y, stanowiska, apele

impuls

Uchwa³a nr 1
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów

Warszawskiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdañ z dzia³alno-
œci organów Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielê-
gniarek i Po³o¿nych za 2013 r.

Na podstawie art. 30 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca
2011 r. o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych
(Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z póŸn. zm.) uchwala siê
co nastêpuje:

§ 1. Po zapoznaniu siê ze sprawozdaniami
z dzia³alnoœci:
1) Okrêgowej Rady,
2) Okrêgowego S¹du Pielêgniarek i Po³o¿nych,
3) Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Za-

wodowej,
4) Okrêgowej Komisji Rewizyjnej,
XIX Okrêgowy Zjazd Delegatów Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych zatwier-
dza powy¿sze sprawozdania.

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZ¥CA ZJAZDU
(-) Wies³awa Za³uska (-) Aleksandra Wojtak

Uchwa³a nr 2
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów

Warszawskiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie przyjêcie sprawozdania finansowego
z wykonania planu bud¿etu Warszawskiej Okrêgo-
wej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych za 2013 r.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 16 oraz art. 30
pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorz¹dzie
pielêgniarek i po³o¿nych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038
z póŸn. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

§ 1. XIX Okrêgowy Zjazd Delegatów Warszaw-
skiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych

przyjmuje sprawozdanie finansowe z wykonania
planu bud¿etu Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielê-
gniarek i Po³o¿nych za 2013 r., stanowi¹ce za³¹cz-
nik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZ¥CA ZJAZDU
(-) Wies³awa Za³uska (-) Aleksandra Wojtak

Uchwa³a nr 3
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów

Warszawskiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia ³¹cznego sprawozdania
finansowego oraz podzia³u zysku Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych za 2013 r.

Na podstawie art. 30 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca
2011 r. o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych
(Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z póŸn. zm.) oraz art. 53
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o ra-
chunkowoœci (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z póŸn. zm.)
uchwala siê co nastêpuje:

§ 1. Zatwierdza siê ³¹czne sprawozdanie finan-
sowe Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek
i Po³o¿nych za rok 2013, obejmuj¹ce:

a) wprowadzenie do sprawozdania 
b) bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 2013 r.

wykazuj¹cy po stronie aktywów i pasywów
sumê – 25.233.888,32 z³

c) rachunek zysków i strat za rok 2013 wykazu-
j¹cy zysk netto w kwocie – 901.246,86 z³

d) dodatkowe informacje i objaœnienia

§ 2. Zysk netto Warszawskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych za rok obrotowy 2013
w wysokoœci 901.246,86 z³ przeznacza siê na
zwiêkszenie funduszu podstawowego WOIPiP do
wykorzystania na dzia³alnoœæ statutow¹.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZ¥CA ZJAZDU
(-) Wies³awa Za³uska (-) Aleksandra Wojtak
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Uchwa³a nr 4
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów

Warszawskiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia na 2014 r. i I kwarta³ 2015 r.
planu bud¿etu Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielê-
gniarek i Po³o¿nych 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 16 oraz art. 30
pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorz¹dzie
pielêgniarek i po³o¿nych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038
z póŸn. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

§ 1. Zatwierdza siê plan bud¿etu Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych na 2014 r. 

§ 2. Zatwierdza siê prowizorium bud¿etowe na
I kwarta³ 2015 r. w wysokoœci 1/4 planu bud¿etowe-
go na rok 2014. 

§ 3. Plan bud¿etu na rok 2014 stanowi za³¹cznik
nr 1, bêd¹cy integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZ¥CA ZJAZDU
(-) Wies³awa Za³uska (-) Aleksandra Wojtak

Uchwa³a nr 5
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów

Warszawskiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany w Statucie Warszawskiej Okrê-
gowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych

Na podstawie art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca
2011 r. o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych
(Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z póŸn. zm.) uchwala siê
co nastêpuje:

§ 1. W Statucie Warszawskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych wprowadza siê nastêpu-
j¹c¹ zmianê: w § 11 ust. 1 wyra¿enie: „– Gospodar-
stwo nie posiada osobowoœci prawnej i jest wyod-

rêbnion¹ organizacyjnie jednostk¹ Izby dzia³aj¹c¹
na zasadzie samobilansowania. Wynik finansowy
gospodarstwa wchodzi w sk³ad wyniku finansowe-
go Izby” otrzymuje brzmienie: „– Gospodarstwo
nie posiada osobowoœci prawnej i jest wyodrêbnio-
n¹ organizacyjnie jednostk¹ Izby. Mimo wyodrêb-
nienia organizacyjnego nie prowadzi odrêbnych
ksi¹g rachunkowych, nie sporz¹dza sprawozdania
finansowego.”

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2014 r.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZ¥CA ZJAZDU
(-) Wies³awa Za³uska (-) Aleksandra Wojtak

Uchwa³a nr 6
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów

Warszawskiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnoœci
z Konstytucj¹ art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzia³alnoœci leczniczej oraz § 10 pkt 4 i 5 rozporz¹-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczni-
czym niebêd¹cym przedsiêbiorc¹

Na podstawie art. 30 pkt 8 w zwi¹zku z art. 4
ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o sa-
morz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych (Dz. U. Nr 174,
poz. 1038 z póŸn. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

§ 1. Okrêgowy Zjazd Delegatów Warszawskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych uznaje za
uzasadnione i konieczne dokonanie, z inicjatywy
samorz¹du pielêgniarek i po³o¿nych, kontroli
zgodnoœci z Konstytucj¹ przepisów:
– art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-

³alnoœci leczniczej,
– rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego

2012 r w sprawie sposobu przeprowadzania
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebêd¹cym przedsiê-
biorc¹
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i z³o¿enie w tym celu stosownego wniosku do Try-
buna³u Konstytucyjnego przez Naczeln¹ Radê Pie-
lêgniarek i Po³o¿nych.

§ 2. Koniecznoœæ dokonania kontroli, o której
mowa w § 1, wynika z nie daj¹cych siê usun¹æ w¹t-
pliwoœci co do zgodnoœci wymienionych przepi-
sów z konstytucyjnymi zasadami pañstwa prawne-
go, a tak¿e z ich skutków prawnych w postaci: na-
ruszenia praw pacjenta, naruszenia podstawowych
zasad organizacji ochrony zdrowia, ograniczenia
prawa wykonywania zawodu pielêgniarki i po³o¿nej
oraz naruszenia ustawowych uprawnieñ i obowi¹z-
ków samorz¹du pielêgniarskiego.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZ¥CA ZJAZDU
(-) Wies³awa Za³uska (-) Aleksandra Wojtak

Stanowisko nr 1
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów

Warszawskiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie poparcia stanowiska Prezydium Naczel-
nej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych i Prezydium Za-
rz¹du Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pie-
lêgniarek i Po³o¿nych z dnia 19 lutego 2014 r.

Uczestnicy XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿-
nych w pe³ni popieraj¹ stanowisko Prezydium Na-
czelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych i Prezydium
Zarz¹du Ogólnopolskiego Zawi¹zku Zawodowego
Pielêgniarek i Po³o¿nych z 19 lutego 2014 r. w spra-

wie braku dzia³añ Rady Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej w odpowiedzi na postulaty wnoszone
przez pielêgniarki i po³o¿ne.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZ¥CA ZJAZDU
(-) Wies³awa Za³uska (-) Aleksandra Wojtak

Stanowisko nr 2
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów

Warszawskiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 lutego 2014 r.

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

skierowane do: Ministra Zdrowia,
Parlamentarzystów RP.

Art. 11 ust. 1 pkt 2 projektu ustawy o zawodzie
ratownika medycznego i samorz¹dzie zawodowym
ratowników medycznych stanowi, i¿ wykonywanie
zawodu ratownika medycznego polega na wyko-
nywaniu medycznych czynnoœci ratunkowych po-
za systemem Pañstwowe Ratownictwo Medycz-
ne. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 wrze-
œnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycz-
nym (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 757) jednostkami sys-
temu Pañstwowego Ratownictwa Medycznego s¹
szpitalne oddzia³y ratunkowe i zespo³y ratownictwa
medycznego, w tym lotnicze zespo³y ratownictwa
medycznego. Proponowany zapis sugerowaæ mo-
¿e zgodê na wykonywanie zawodu ratownika me-
dycznego miêdzy innymi na oddzia³ach szpital-
nych czy w lecznictwie otwartym.

Uczestnicy XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿-
nych wyra¿aj¹ g³êbokie zaniepokojenie projektem
aktu prawnego, który wprowadza regulacje pozwa-
laj¹ce na udzielanie zarezerwowanych do tej pory
dla pielêgniarek i po³o¿nych œwiadczeñ zdrowot-
nych osobom, które nie legitymuj¹ siê po temu sto-
sownym przygotowaniem zawodowym.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZ¥CA ZJAZDU
(-) Wies³awa Za³uska (-) Aleksandra Wojtak



Warszawska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych10

Apel nr 1
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów

Warszawskiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie sprzeciwu wobec wyd³u¿enia wieku
emerytalnego do 67 roku ¿ycia 

skierowany do: Ministra Zdrowia,
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej,
Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych,
Klubów Parlamentarnych. 

Uczestnicy XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿-
nych stanowczo sprzeciwiaj¹ siê wyd³u¿eniu wieku
emerytalnego do 67 roku ¿ycia.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZ¥CA ZJAZDU
(-) Wies³awa Za³uska (-) Aleksandra Wojtak

Apel nr 2
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów

Warszawskiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie zaprzestania narzucania pielêgniarkom
i po³o¿nym zawierania umów cywilnoprawnych 

skierowany do: Prezydenta RP, 
Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Zdrowia,
Parlamentarzystów. 

Uczestnicy XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿-
nych wskazuj¹, ¿e:
– przeci¹¿enie pielêgniarek prac¹ jest tak du¿e, ¿e

nie s¹ one w stanie wywi¹zaæ siê ze swoich obo-
wi¹zków pielêgnowania pacjentów, a wykonywa-
ne zadania maj¹ czêsto charakter instrumentalny,

– wystêpowanie presji pozostawiania pielêgniarek
na jednoosobowych obsadach dy¿urowych ma
negatywny wp³yw na bezpieczeñstwo pacjentów;

motywacja pielêgniarek podejmuj¹cych pracê
w ramach umów cywilnoprawnych wynika z ni-
skich zarobków i chêci zabezpieczenia sobie od-
powiedniego poziomu ¿ycia i przez to podejmo-
wania pracy ponad swoje si³y – sprzyja temu brak
personelu na rynku pracy oraz ma³e zaintereso-
wanie zawodem (ma³a atrakcyjnoœæ zawodu),

– praca ponad si³y zaburza prawid³owe funkcjono-
wanie organizmu, co grozi wczeœniejszym odej-
œciem z systemu w wyniku utraty zdrowia,
a przez to strat¹ wysoko wykwalifikowanego
i doœwiadczonego pracownika.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZ¥CA ZJAZDU
(-) Wies³awa Za³uska (-) Aleksandra Wojtak

Uzasadnienie

Praca na umowie cywilnoprawnej, po analizie
prawnej, wskazuje wiele w³aœciwoœci niekorzyst-
nych dla pielêgniarek. Dlatego ka¿da osoba winna
znaæ warunki, na jakich zawiera kontrakt. Brak jest
przepisów prawnych reguluj¹cych kwestiê urlopu
wypoczynkowego czy obowi¹zku umo¿liwienia
pielêgniarkom podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych. Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e pielêgniarka
pracuj¹ca w ramach umowy cywilnoprawnej bê-
dzie mieæ minimalne œwiadczenie emerytalne z po-
wodu niskiej wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne. Brak jest przepisu prawnego reguluj¹-
cego czas pracy w ramach tzw. kontraktów oraz
czas koniecznego odpoczynku pielêgniarki. Bada-
nia w krajach cz³onkowskich UE prowadzone przez
Polskie Towarzystwo Pielêgniarskie wykaza³y, ¿e
dominuj¹c¹ form¹ umowy o pracê pielêgniarek jest
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etat (zwykle 36-40 godzin tygodniowo) lub niepe³-
ny wymiar etatu. Umowa cywilnoprawna to bardzo
rzadka forma zawierania umowy przez pielêgniarki
z pracodawcami (zaledwie 0,01%), natomiast prze-
strzegany jest czas pracy. Na kontrakcie najczê-
œciej pracowa³y te pielêgniarki, które realizuj¹ opie-
kê pielêgniarsk¹ poza systemem. 

Apel nr 3
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów

Warszawskiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie przestrzegania ustawowego obowi¹zku
pracodawcy w zakresie udzielania pielêgniarkom
i po³o¿nym urlopu szkoleniowego

skierowany do: Ministra Zdrowia, 
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej,
Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych,
Parlamentarzystów. 

Uczestnicy XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿-
nych ponownie apeluj¹ o respektowanie ustawo-
wego obowi¹zku udzielania pielêgniarkom i po³o¿-
nym podnosz¹cym kwalifikacje zawodowe urlopu
szkoleniowego wg norm zawartych w przepisach
prawa.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZ¥CA ZJAZDU
(-) Wies³awa Za³uska (-) Aleksandra Wojtak

Uzasadnienie

Pomimo licznych apeli nadal w wielu placów-
kach medycznych nieudzielanie urlopu szkolenio-
wego przeznaczonego na podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pielêgniarek i po³o¿nych jest zjawi-
skiem powszechnym. W konsekwencji, pielêgniar-
ki i po³o¿ne wykorzystuj¹ na cel kszta³cenia zawo-
dowego przys³uguj¹cy im urlop wypoczynkowy.
Takie postêpowanie pracodawców ochrony zdro-
wia jest naganne i sprzeczne nie tylko z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami prawa, lecz przede wszystkim
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Postulujemy
zatem o zaniechanie tych praktyk.

Apel nr 4
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów

Warszawskiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie zwolnienia pielêgniarki, po³o¿nej z po-
noszenia kosztów realizacji polityki zdrowotnej pañ-
stwa i kosztów ochrony zdrowia spo³eczeñstwa 

skierowany do: Prezesa Rady Ministrów.

W imieniu 28.700 cz³onków Warszawskiej Okrê-
gowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych po raz kolej-
ny zwracamy siê z apelem o pilne rozwi¹zanie
kwestii ponoszenia przez pielêgniarki i po³o¿ne
kosztów realizacji polityki zdrowotnej pañstwa
i kosztów ochrony zdrowia spo³eczeñstwa. 

Pielêgniarki i po³o¿ne s¹ jedyn¹ grup¹ zawodo-
w¹ w Polsce objêt¹ szczególnymi obowi¹zkami
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Jest to wynikiem oparcia polityki zdrowotnej pañ-
stwa i organizacji ochrony zdrowia spo³eczeñstwa
na, miêdzy innymi, mechanizmie podnoszenia
kwalifikacji przez pielêgniarkê, po³o¿n¹. 

Obowi¹zek sta³ego podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych ma ustawowo zastrze¿on¹ formê
kszta³cenia podyplomowego. Koniecznoœæ posia-
dania dodatkowych kwalifikacji, uzyskanie których
jest mo¿liwe tylko poprzez szkolenie podyplomo-
we, nak³adaj¹ kolejno wprowadzane regulacje
ustawowe dotycz¹ce wykonywania zawodu pielê-
gniarki, po³o¿nej, przy czym nie poddanie siê
szkoleniu skutkuje utrat¹ mo¿liwoœci pracy na zaj-
mowanych obecnie stanowiskach. 

Wykonanie obowi¹zku kszta³cenia podyplo-
mowego nie jest nadal wsparte wystarczaj¹cymi
zmianami prawa. Udzielenie urlopu szkoleniowe-
go i przyznanie pomocy w pokryciu kosztów
szkolenia, nie stanowi obowi¹zku pracodawcy.
Wymusza to koniecznoœæ odbywania szkolenia
w ramach urlopu wypoczynkowego oraz pono-
szenia w ca³oœci jego kosztów przez pielêgniarkê
i po³o¿n¹.
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Mimo ¿e: 
– obowi¹zek uzyskiwania dodatkowych kwalifika-

cji zawodowych jest na³o¿ony w ogólnospo³ecz-
nym interesie przez ustawodawcê, 

– uzyskane kwalifikacje s¹ zgodne z interesem
i potrzebami pracodawcy i przez pracodawcê
wykorzystywane, pozwalaj¹c m.in. na uzyskanie
wy¿szego stopnia referencyjnoœci podmiotu
leczniczego, to koszty kszta³cenia ponosi w ca-
³oœci pielêgniarka, po³o¿na z w³asnych œrodków.
Koszty te nie s¹ zwolnione od opodatkowania
podatkiem dochodowym. Nie jest tak¿e zwolnio-
na od podatku pomoc na ich pokrycie udzielana
przez samorz¹d, nawet w przypadku, gdy ma
ona charakter szkoleñ bezp³atnych.

Wskazuj¹c, i¿ w tej sytuacji zachodzi nieupraw-
nione przerzucenie kosztów realizacji polityki zdro-
wotnej i kosztów organizacji ochrony zdrowia na
grupê zawodow¹ pielêgniarek i po³o¿nych –
uczestnicy XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿-
nych apeluj¹ o pilne podjêcie stosownych dzia³añ
zaradczych, w³¹cznie z wykorzystaniem prawa ini-
cjatywy ustawodawczej.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZ¥CA ZJAZDU
(-) Wies³awa Za³uska (-) Aleksandra Wojtak

Apel nr 5
XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów

Warszawskiej Okrêgowej Izby 
Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie uaktualnienia obowi¹zuj¹cych standar-
dów pielêgniarskich w œrodowisku nauczania i wy-
chowania zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

skierowany do: Ministra Zdrowia, 
Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych.

Uczestnicy XIX Okrêgowego Zjazdu Delegatów
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿-
nych apeluj¹ o uaktualnienie obowi¹zuj¹cych stan-
dardów pielêgniarskich w œrodowisku nauczania
i wychowania zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZ¥CA ZJAZDU
(-) Wies³awa Za³uska (-) Aleksandra Wojtak

Uzasadnienie

Obecne standardy opracowane przez Instytut
Matki i Dziecka w 2003 r. s¹ niespójne z aktualn¹
prac¹ pielêgniarek szkolnych, przede wszystkim
niespójny jest zakres œwiadczeñ gwarantowanych
dotycz¹cy dzieci rozpoczynaj¹cych naukê w 6-tym
roku ¿ycia.


