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STATUT 
WARSZAWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

  
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 § 1.1. Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych jest posiadającą osobowość 
prawną jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych, powołaną z mocy ustawy 
do reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tych zawodów oraz do 
wykonywania wobec ich członków zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych przez władzę 
publiczną. 

2. Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, zwana dalej WOIPiP działa na w 
szczególności na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 
1038 z późn. zm.); 

2) Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 
z późn. zm.); 

3) Niniejszego Statutu. 
 

 § 2   Siedzibą WOIPiP jest m. st. Warszawa. 
 
 § 3.1    Obszar działania WOIPiP ustala Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. 

2. Na dzień uchwalenia niniejszego statutu obszar działania Izby ustalony jest uchwałą nr 
196/IV/2006 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2006 r. w 
sprawie ustalenia obszarów działania poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i 
położnych, ich liczby i siedzib. 
 

Rozdział II 
PRZEDMIOT DZIAŁANIA 

 
§ 4. 1 Przedmiot działania WOIPiP wynika w szczególności z przepisów ustawy z dnia 01 

lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.), 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z 
późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 z 
późn. zm.), niniejszego Statutu i obejmuje udział w organizacji i funkcjonowaniu systemu 
ochrony zdrowia społeczeństwa, w tym: 
1) Kierowanie na szkolenie i nadzór nad szkoleniem osób powracających do wykonywania 

zawodu pielęgniarki, położnej po przerwie dłuższej niż 5 lat, zgodnie ze sposobem i 
programem i ustalonym przez Okręgową Radę WOIPiP; 

2) Prowadzenie działalności oświatowej, w tym kształcenia podyplomowego pielęgniarek i 
położnych oraz nadzór nad przedmiotowym kształceniem i prowadzenie rejestru podmiotów 
je prowadzących; 

3) Przyznawanie zapomóg bezzwrotnych dla pielęgniarek i położnych, zgodnie z przyjętym 
regulaminem. 

4) Organizacja i dofinansowanie zbiorowego ubezpieczenia pielęgniarek i położnych od 
odpowiedzialności cywilnej. 

5) Pomoc pielęgniarko i położnych oraz ich zakwaterowanie 
6) Organizacja i dofinansowanie konferencji, szkoleń, sympozjów, zjazdów, kongresów. 
7) Prowadzenie działalności wydawniczej. 
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2. Zadania o których mowa w § 4 ust. 1 mogą także wynikać ze zleceń władzy publicznej, 
wydanych na podstawie i w granicach wyrażonego upoważnienia ustawowego. 
 

 
Rozdział III 

CZŁONKOWIE I ORGANY 
 

§ 5. 1 WOIPiP stanowią pielęgniarki i położne wpisane na listę jej członków.  
 
2. Warunki wpisu i jego tryb określają obowiązujące przepisy prawa. 

 
 § 6. 1  Organami WOIPiP są: 
1) Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych  
2) Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
3) Okręgowa Komisja Rewizyjna 
4) Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych 
5) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

 
2. Organy WOIPiP działają na podstawie ustaw wymienionych w § 1 ust. 2 i regulaminów 

określonych uchwałą Okręgowego Zjazdu Delegatów WOIPiP lub Okręgowej Rady 
WOIPiP. 
 

Rozdział IV 
GOSPODARKA FINANSOWA 

 
§ 7. 1  WOIPiP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach przychodów 

własnych oraz przychodów z innych źródeł, w tym dotacji z budżetu państwa. 
2. WOIPiP prowadzi działalność gospodarczą.  
3. Majątkiem WOIPiP zarządza Okręgowa Rada WOIPiP. 
4. Na majątek WOIPiP składają się środki finansowe oraz mienie ruchome i nieruchomości. 
5. Majątek WOIPiP powstaje: 

1) z przychodów ze składek członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, 
2) przychodów z praw majątkowych, lokat, odsetek itp., 
3) dotacji, w tym dotacji z budżetu państwa, 
4) darowizn, zapisów, 
5) przychodów z działalności gospodarczej, 
6) innych przychodów dopuszczonych prawem. 

 
§ 8. 1  Podstawą gospodarki finansowej Izby jest Budżet roczny uchwalany przez Okręgowy 

Zjazd Delegatów WOIPiP na rok kalendarzowy. 
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące gospodarki finansowej określa uchwała 

Okręgowego Zjazdu Delegatów WOIPiP określająca Zasady Gospodarki Finansowej 
WOIPiP. 

 
§ 9   W rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku 

(Dz.U.1994.11.19, z późn. zm.) oraz innych przepisów regulujących zasady prowadzenia 
gospodarki finansowej: 
1) Kierownikiem WOIPiP jest Okręgowa Rada WOIPiP. 
2) Dochód WOIPiP przeznaczany jest w całości na realizację prowadzenia działalności WOIPiP 

określonej w § 4 ust. 1. 
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3) Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe WOIPiP oraz podejmującym decyzję o 

podziale zysku lub pokryciu straty jest Okręgowy Zjazd Delegatów WOIPiP. 
4) Prawidłowość sprawozdawczości finansowej oceniana jest przez biegłego rewidenta (podmiot 

uprawniony do badania sprawozdania finansowego), którego w drodze postępowania 
konkursowego wybiera Okręgowa Komisja Rewizyjna WOIPiP. 

 
Rozdział V 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
 

§ 10  W ramach WOIPiP funkcjonują następujące jednostki organizacyjne prowadzone 
pod nazwą: 
1) Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych „O-ES-HA” (w skrócie WOIPiP „O-

ES-HA”). 
2) Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych - Ośrodek Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek  i Położnych (w skrócie WOIPiP OKPPiP). 
 
 § 11. 1  WOIPiP „O-ES-HA” nie posiada osobowości prawnej i jest wyodrębnioną 
organizacyjnie jednostką WOIPiP. Mimo wyodrębnienia organizacyjnego nie prowadzi 
odrębnych ksiąg rachunkowych i nie sporządza sprawozdania finansowego. 

2. WOIPiP „O-ES-HA” realizuje zadania WOIPiP, o których mowa w § 4 ust. 1 Statutu, w 
szczególności zapewniając pomoc i zakwaterowanie pielęgniarkom i położnym. 

3. Działalność WOIPiP „O-ES-HA” prowadzona jest przy wykorzystaniu nieruchomości 
WOIPiP położonych przy Al. Wł. Reymonta 8 w Warszawie. 

4. WOIPiP „O-ES-HA” kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.  
5. Dyrektor działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez 

Okręgową Radę WOIPiP. 
6. Organizację i szczegółowy plan zadań oraz działania WOIPiP „O-ES-HA” określają 

regulaminy zatwierdzone przez Okręgową Radę WOIPiP. 
 

§ 12. 1  WOIPiP - Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  i Położnych nie 
posiada osobowości prawnej i jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką WOIPiP. Mimo 
wyodrębnienia organizacyjnego nie prowadzi odrębnych ksiąg rachunkowych i nie sporządza 
sprawozdania finansowego. 

2. WOIPiP - Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  i Położnych realizuje 
zadania WOIPiP, o których mowa w § 4 ust. 1 Statutu, w szczególności organizując i 
prowadząc szkolenia podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz inne formy kształcenia. 

3. Działalność WOIPiP - Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
prowadzona jest w szczególności przy wykorzystaniu nieruchomości WOIPiP 
położonych przy Al. Wł. Reymonta 8 w Warszawie. 

4. WOIPiP - Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych kieruje i 
reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.  

5. Dyrektor działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez 
Okręgową Radę WOIPiP. 

6. Organizację i szczegółowy plan zadań oraz działania WOIPiP - Ośrodka Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych określają regulaminy zatwierdzone przez 
Okręgową Radę WOIPiP. 
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§ 13  Bieżącą obsługę kancelaryjno-biurową Okręgowej Rady WOIPiP i pozostałych organów 
WOIPiP zapewnia Biuro WOIPiP. 

2. Strukturę i szczegółowe zasady działania biura określa Regulamin organizacyjny nadany 
przez Okręgową Radę WOIPiP. 

 
 

Rozdział VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 14  Zmiany w Statucie WOIPiP dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących 

dla jego uchwalenia. 
 
 


