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Szanowni Państwo, 
          
Maj to dla nas wyjątkowy miesiąc – swoje święto 

obchodzą Pielęgniarki i Położne. To wyjątkowy 

czas, w którym pamiętamy o ich pracy 

i podkreślamy, jak ważne społecznie zawody 

wykonują. Na ręce Naczelnej Rady Pielęgniarek 

spłynęło wiele życzeń i wyrazów uznania za trud, 

jaki wkładają w swoją codzienną pracę. Życzenia 

całemu środowisku Pielęgniarek i Położnych 

złożyła Wiceminister Zdrowia, Józefa Szczurek 

Żelazko, które dostępne są na naszej stronie 

internetowej oraz na profilu na  Facebooku. 

 

Maj wypełniony był spotkaniami, konferencjami 

organizowanymi przez poszczególne Izby. Był to 

także moment, kiedy przedstawiciele Naczelnej 

Rady Pielęgniarek i Położnych obecni byli  

w mediach prezentując wyniki najnowszego 

raportu NIPiP. Osobiście miałam możliwość 

udzielenia wywiadu redakcji Polskiego Radia 

i agencji informacyjnej Newseria, Ewa Janiuk, 

Wiceprezes, była gościem telewizji Superstacji, 

zaś Sebastian Irzykowski gościem PR24 oraz 

Radia Praga razem z Przewodniczącą WOIPiP 

Elżbietą Madajczyk. 

 

Zgodnie z zapowiedziami, w maju odbyło się 

pierwsze spotkanie zespołu ds. opracowania 

strategii rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa 

w Polsce, na czele z Wiceminister Zdrowia Józefą 

Szczurek-Żelazko. Przedstawiciele NRPiP 

powołani do zespołu zarządzeniem Ministra 

Zdrowia aktywnie uczestniczyli w pracach na  

temat przyszłości zawodów pielęgniarki i położnej. 

 

Zapraszam do lektury majowego newslettera! 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

 

Zofia Małas 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

KILKA SŁÓW WSTĘPU 

  

      

27 marca 2017 roku odbyła się debata 

poświęcona problemom współczesnego 

pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, której 

jednym ze współorganizatorów była Naczelna 

Rada Pielęgniarek i Położnych. Podczas debaty 

zostały przedstawione m.in. kierunki działań 

dotyczące pielęgniarstwa i położnictwa czy 

projekty zmian w tzw. „Rozporządzeniu 

koszykowym”. W debacie wzięli udział m.in. 

Konstanty Radziwiłł - Minister Zdrowia, Józefa 

Szczurek-Żelazko - Wiceminister Zdrowia oraz 

Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 
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02.05  
  
NRPiP otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie 

apelu dotyczącego podjęcia działań zmierzających do zagwarantowania 

środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek 

i położnych zatrudnionych w więziennej służbie zdrowia w ramach 

ustawy z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji 

Służby Więziennej w latach 2017/2020". Ministerstwo zagwarantowało 2 

podwyżki w ramach Programu. Pierwsza podwyżka wyniesie średnio 253 

zł z funduszem nagród uznaniowych i zapomóg, druga natomiast 

wyniesie średnio 309 zł. 
 

08.05 i 12.05 
8 maja swoje święto obchodziły Położne, zaś 12 maja obchodzony był 

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki.  

Życzenia od Józefy Szczutek-Żelazko, Ministra Zdrowia, można obejrzeć 

pod linkiem: http://nipip.pl/sekretarz-stanu-jozefa-szczurek-zelazko-

sklada-zyczenia-pielegniarkom-pielegniarzom-dniu-swieta/ 

  

Życzenia od Zofii Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

można obejrzeć pod poniższym linkiem: 

http://nipip.pl/zofia-malas-prezes-naczelnej-rady-pielegniarek-poloznych-

sklada-zyczenia-pielegniarkom-poloznym/ 

17.05 
 
17 maja br. odbyła się uroczysta gala plebiscytu Kobiety Medycyny 2017. 

Zwyciężczynią VII edycji konkursu została Marta Leśnik, specjalistka  

w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, pracująca na Oddziale 

Diabetologicznym w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie. 

Organizatorzy konkursu, redakcja „Portali Medycznych”, wyróżniają 

najbardziej aktywne i skuteczne kobiety związane z medycyną i ochroną 

zdrowia, których sukcesy zawodowe, zaangażowanie i entuzjazm budzą 

szacunek i uznanie w całym środowisku medycznym.  

Więcej informacji na: http://nipip.pl/pielegniarka-zdobyla-tytul-kobiety-

medycyny-2017/  
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25 - 26.05 
  
W Krakowie odbyła się XII Konferencja pt. „Pacjent, pielęgniarka – 

partnerzy w działaniu.” Konferencja skierowana była do pielęgniarek 

i położnych praktyków, pielęgniarskiej kadry zarządzającej oraz 

nauczycieli zawodu. Głównymi tematami były m.in. zagrożenia zdrowotne 

XXI wieku, choroby sercowo- naczyniowe czy badania prenatalne. 
 

25 - 28.05  
  
XVII Kongres Medycyny Rodzinnej połączony z jubileuszem 25-lecia 

medycyny rodzinnej w Polsce odbył się w Krakowie. Udział w nim wzięła 

Prezes NRPiP- Zofia Małas. Podczas tych kilku dni poruszone  zostały  

tematy dotyczące systemu ochrony zdrowia, problemów klinicznych,  

a także zasad prowadzenia i organizacji praktyki lekarza rodzinnego.  

29 - 30.05 
  
„Jakość w opiece zdrowotnej” pod takim hasłem odbyła się  w Krakowie 

XXI Ogólnopolska Konferencja. Głównymi tematami konferencji były 

m.in. bezpieczna medycyna oraz medycyna personalizowana, zespoły 

szybkiego reagowania czy projekty poprawy jakości.  
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08.06 
  
W Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie zespołu ds. Zdrowia 

Publicznego oraz  zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości. 

 

Posiedzenie miało na celu omówienie miejsca pielęgniarki POZ, szkolnej  

i położnej w walce z epidemią otyłości dzieci. Spotkanie odbyło się 

z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli m.in. Ministerstwa Zdrowia, 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i NFZ. 
 

09.06 
 

I Małopolska Konferencja dla pielęgniarek  odbyła się w Niepołomicach. 

Była to pierwsza tego typu konferencja zorganizowana przez Małopolską 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Podczas 

konferencji poruszana  była tematyka niepożądanych zdarzeń w praktyce 

pielęgniarskiej, pielęgniarstwa transkulturowego, problemów etyczno-

prawnych w praktyce pielęgniarskiej, jak również prezentacja 

nowoczesnych rozwiązań jej rozwoju. 

 

Po więcej informacji zapraszamy na:  http://sipip.szczecin.pl/2017-06-09-

10-niepolomice-malopolska-konferencja-dla-pielegniarek-

wielowymiarowosc-wspolczesnego-pielegniarstwa/  
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

  13 czerwca 2017 
 
 Plenarne posiedzenie zespołu ds. opracowania strategii rozwoju zawodów pielęgniarki i położnej w Polsce.  

Podczas spotkania zostaną m.in. omówione propozycje rozwiązań przesłanych przez NRPiP, OZZPiP, PTP, jak 
również Ministerstwo Zdrowia, w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych, wprowadzenia nowego 
zawodu pomocniczego, roli i kompetencji pielęgniarki w opiece zdrowia, norm zatrudnienia, a także 
warunków pracy, płacy.   

   
  

 14 czerwca 2017  

 
 Spotkanie przedstawicieli NRPiP z Andrzejem Jacyną, prezesem  Narodowego Funduszu Zdrowia, 

w sprawie kontraktowania świadczeń m.in. w opiece długoterminowej oraz bieżących problemów 
pielęgniarek i położnych. 

 

  

  21 – 22 czerwca 2017 
 

 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.  
 
  

 

 28 czerwca 2017           

 Spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z wiceministrem sprawiedliwości 
Łukaszem Piebiakiem. 

 22 czerwca 2017  
 
 Wręczenie aktu powołania do Kapituły nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w Pałacu Prezydenckim. 

Zofia Małas, prezes NRPiP, została zaproszona na tę uroczystość. 
   

  

 30 czerwca 2017 
 
 Konferencja „Efektywna współpraca zawodów medycznych jako klucz do sukcesu w profilaktyce otyłości” 

Konferencja będzie okazją do dialogu w gronie środowisk pielęgniarek, lekarzy i dietetyków do zarysowania 
programu profilaktyki otyłości dzieci i rozmowy na temat koniecznej współpracy tych środowisk na rzecz 
opanowania najpoważniejszego problemu zdrowia publicznego w Polsce.  

 30 czerwca 2017 
 
 Uroczystość "Czepkowania absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo" 
     Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
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Pytanie: Jak obecnie wygląda procedura uzyskania prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki? 

Czy dokonały się jakieś zmiany w uzyskaniu przynależności pielęgniarki do OIPiP? 
 
Odpowiada: Przemysław Ośka, Dział Obsługi Prawnej Naczelna Izba Pielęgniarek 

i Położnych 

PRAWNIK ODPOWIADA 

Aby podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki po ukończeniu 

studiów na kierunku pielęgniarstwo należy uzyskać 

stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki przez 

właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz wpis 

do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez okręgową 

radę pielęgniarek i położnych. Zgodnie z art. 37 ust. 1 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251 ze zm.) prawo 

wykonywania zawodu albo ograniczone prawo 

wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby 

zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, 

właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania 

zawodu. Z kolei w myśl art. 41 ust. 1 tej ustawy na 

podstawie uchwały o stwierdzeniu prawa wykonywania 

zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje 

wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych i 

wydaje dokument "Prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki". 

  

Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w 

Polsce należy spełnić warunki wskazane w art. 28 ww. 

ustawy. Zgodnie z tym przepisem prawo wykonywania 

zawodu pielęgniarki przysługuje osobie: 

1) posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej 

szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż 

państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub 

dyplom, pod warunkiem, że dyplom lub świadectwo zostały 

uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze 

świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub 

dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz,  że 

spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w 

przepisach prawa Unii Europejskiej; 

2)  posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych; 

3)  której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu 

pielęgniarki; 

4)  która wykazuje nienaganną postawę etyczną. 

  

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 

należy złożyć wniosek  

o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpisanie do 

rejestru w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych na 

terenie której pielęgniarka zamierza wykonywać zawód. Do 

wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:1) arkusz 

zgłoszeniowy (dostępny w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i 

Położnych) 

 

 

 

2)  kopia dyplomu ukończenia studiów pielęgniarskich oraz 

suplementu (jeżeli dotyczy) oraz okazać w OIPIP oryginał 

dyplomu do wglądu 

3)  zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym 

wykonywać zawód, wydane przez lekarza medycyny pracy 

4)  dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm 

5)  ksero dowodu osobistego oraz okazać w OIPIP jego 

oryginał do wglądu. 

  

 Po podjęciu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych 

uchwały o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki, pielęgniarka zostanie wpisana do okręgowego 

rejestru pielęgniarek i zostanie jej wydany dokument prawa 

wykonywania zawodu pielęgniarki. 

Należy wskazać, iż pielęgniarka staje się członkiem 

samorządu pielęgniarek i położnych z dniem wpisania do 

okręgowego rejestru pielęgniarek prowadzonego przez 

okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze 

względu na miejsce wykonywania zawodu. Powyższe 

wynika z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o 

samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 

1038 ze zm.). Pielęgniarka od tej chwili przynależy do tej 

okręgowej izby pielęgniarek i położnych - właściwej ze 

względu na miejsce wykonywania zawodu pielęgniarki. 

Jeżeli pielęgniarka zamierza wykonywać zawód na 

obszarze innej okręgowej izby niż tej, której jest aktualnie 

członkiem (w której jest wpisana do okręgowego rejestru 

pielęgniarek) powinna ona „zmienić” przynależność do 

OIPiP. W tym celu pielęgniarka powinna złożyć do OIPIP 

wniosek o wykreślenie jej z rejestru dotychczasowej 

okręgowej izby pielęgniarek i położnych wraz z informacją o 

dokonanym wyborze okręgowej izby, której chce zostać 

członkiem. Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru 

z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka powinna 

następnie złożyć wniosek o wpis do rejestru w wybranej 

przez siebie okręgowej izbie pielęgniarek i położnych. 

Powyższe zasady wynikają z art. 5 ustawy o samorządzie 

pielęgniarek i położnych. 

Należy pamiętać, iż do wniosku o wykreślenie z 

okręgowego rejestru oraz do wniosku o wpis do 

okręgowego rejestru pielęgniarka powinna dołączyć swój 

dokument prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w celu 

dokonania w tym dokumencie odpowiedniego wpisu przez 

OIPIP.5. 
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Dlaczego tak mało osób decyduje się na karierę w zawodzie pielęgniarki i położnej? 

 

Ranking - Barometr zawodów 2017, pokazuje, że pielęgniarki i położne są na 3 miejscu najbardziej 

pożądanych zawodów na rynku pracy. Co roku polskie uczelnie kończy ponad 5 tysięcy absolwentów 

pielęgniarstwa i położnictwa. Niestety, potem absolwenci tych studiów nie decydują się na pracę w tym 

zawodzie. Niskie pensje, niewielkie możliwości poprawy poziomu zarobków, trudne warunki pracy 

wynikające z błędów systemowych, zbyt duże przeciążenie pracą z uwagi na małą liczbę zatrudnianych 

pielęgniarek i położnych - to główne powody, dla których młodzi ludzie nie decydują się na karierę w tych 

zawodach albo też po ukończeniu studiów po prostu wyjeżdżają z kraju 

 

Pełną treść artykułu znajdą Państwo na: https://www.medexpress.pl/dlaczego-tak-malo-osob-decyduje-sie-

na-kariere-w-zawodzie-pielegniarki-i-poloznej/66828 

 

 

W Polsce niedługo zabraknie co najmniej 50 tys. Pielęgniarek 

 

Mimo, że położne w krajach Unii Europejskiej mają uprawnienia do prowadzenia fizjologicznej ciąży to 

właśnie szwedzki model opieki położniczej zasłynął w tym względzie. Jak zatem wygląda tam opieka nad 

kobietami w ciąży? 

 

Tekst dostępny na: https://lifestyle.newseria.pl/newsy/w-polsce-niedlugo,p575432682 

 

Jak rozmawiać z rodzicami o szczepieniach dzieci? 

 

Pielęgniarki i położne są autorytetami w sprawach pielęgnacji i opieki nad dziećmi, dlatego jednym 

z ważniejszych działań, które podejmują jest edukacja na rzecz zdrowia najmłodszych oraz profilaktyki. 

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom zakaźnym jest wykonywanie szczepień ochronnych, 

natomiast ostateczną decyzję podejmują rodzice, dlatego niezmiernie ważne jest udzielenie im 

odpowiednich informacji oraz porad. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych razem 

z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych, przy wsparciu merytorycznym GSK w ciągu minionego roku 

realizowała projekty dotyczące skutecznej komunikacji pielęgniarek z rodzicami małych dzieci. 

 

Pełną treść artykułu znajdą Państwo na: http://nipip.pl/rozmawiac-rodzicami-o-szczepieniach-dzieci/ 

„Wyjdę ze szpitala i co dalej ? Damy radę ! ” 

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wpiera Fundację „Razem zmieniamy świat”, która od kilku lat 

realizuje projekt „Damy Radę!”. W tym roku realizowany jest on pod hasłem „Wyjdę ze szpitala i co dalej? 

Damy Radę!”. Projekt ten zostały objęty przez NRPiP honorowym patronatem. Jednym z pierwszych 

krytycznych momentów dla rodziny-opiekuna jest wypis ze szpitala osoby niesamodzielnej. Osoby te, bez 

wcześniejszego przygotowania, nie są gotowe, by odpowiednio zadbać o chorego. Dlatego to właśnie w 

szpitalu opiekun nieformalny powinien zdobyć podstawową wiedzę, która ułatwi mu opiekę nad bliską osobą 

w domu. 

 

Pełną treść artykułu znajdą Państwo na: http://nipip.pl/wyjde-ze-szpitala-damy-rade/ 

WARTO PRZECZYTAĆ 
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Zofia Małas, Prezes NRPiP: 

- Co roku w kilku konkursach dedykowanych pielęgniarkom 

i położnym poznajemy osoby, które wyróżniają się na tle innych 

i wyznaczają kierunek rozwoju tych zawodów. Miałam niezwykłą 

przyjemność zasiąść w jury konkursu o Nagrodę Pielęgniarską 

Królowej Sylwii. Główną nagrodę - stypendium przyznawane 

przez organizację Swedish Care International - wygrała Natalia 

Duszeńska z Włocławka, studentka Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego. 

Zofia Małas, Prezes NRPiP: 

- Jedna trzecia pielęgniarek w Polsce pracuje na 

kontraktach lub prowadzi własne NZOZ-y. Dlatego 

cieszymy się, że w projekcie ustawy o POZ pojawił się 

zapis, który wyraźnie wskazuje, iż pielęgniarki i położne 

mogą stanowić odrębne podmioty. 

  

- Nowelizacja przepisów określających m.in. wykaz czynności 

ratunkowych, które może wykonać pielęgniarka bez zlecenia 

lekarskiego, wypełnia wieloletnią lukę prawną. To długo 

wyczekiwany dokument.  

 

Sebastian Irzykowski, Wiceprezes NRPiP: 

Zofia Małas, Prezes NRPiP: 

- Trzeba pamiętać, że nasycenie kadrą pielęgniarską 

w Polsce jest nierównomierne. Dramatycznie brakuje 

pielęgniarek w dużych aglomeracjach - tam, gdzie jest 

dużo wielkich szpitali, m.in. w Łodzi, Warszawie, 

Szczecinie. Braki widoczne są też na całej ścianie 

zachodniej i Wybrzeżu. Na zachodzie Polski pielęgniarki 

z racji bliskości granicy wyjeżdżają do pracy do Niemiec. 

Na Wybrzeżu natomiast jest za mało uczelni, które 

kształcą pielęgniarki. 

 



MAJ 2017 | NEWSLETTER NR 04 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: 

 

www.nipip.pl 
 

Bieżące informacje znajdziesz także na naszych profilach: 

 

na Facebooku https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych  

 

oraz Twitterze https://twitter.com/nipip1  

 

Jeśli masz jakieś pytanie – napisz do nas:: 

admin@nipip.pl  

 

* W przypadku kierowania zapytań, pisma i innej korespondencji do Naczelnej Izby Pielęgniarek i 

Położnych prosimy o podanie następujących danych: 

 

1, Wskazanie nadawcy (imię i nazwisko) 

2. Adres korespondencyjny (kod pocztowy, miejscowość ulica i nr domu) 

3. Przedmiot sprawy, której dotyczy (Podstawa prawna art. 63 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. 

zm.). 

BĄDŹMY W KONTAKCIE! 


