Sprawozdanie z działalności
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie
za okres od 21.10.2011 r. – 31.01.2012 r.

Załącznik nr 1

Małopolska Rada Pielęgniarek i Położnych w okresie sprawozdawczym odbyła:
• 3 posiedzenia Okręgowej Rady,
• 2 posiedzenia Prezydium Rady Okręgowej,
• 2 posiedzenia Pełnomocników Rady.
Działalność merytoryczna Rady prowadzona bez uwag.
Ilość pielęgniarek w rejestrze na dzień 31.12.2011 – 17206
Ilość położnych w rejestrze na dzień 31.12.2011 – 2124
Prawo wykonywania zawodu stwierdzono:
• pielęgniarki – 33
• położne – 5
Wymiana prawa:
• pielęgniarki – 3
• położne – 1
Wpis do rejestru:
• pielęgniarki – 28
• położne – 3
Skreślenia z rejestru:
• pielęgniarki – 24
• położne – 2
Zaświadczenia o kwalifikacjach w UE:
• pielęgniarki – 19
• położne – 2
Zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych
• pielęgniarki – 56
• położne – 7
Zaświadczenia o wpisie do rejestru specjalistycznych indywidualnych praktyk pielęgniarek
i położnych:
• pielęgniarki – 1
• położne – 0
Zaświadczenie o wpisie do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek i położnych:
• pielęgniarki – 0
• położne – 0
Przeszkolono po przerwie w wykonywaniu zawodu 4 pielęgniarek i 3 położnych.
Sprawozdanie zawiera informacje z przełomu kadencji, ponieważ ich waga i wydarzenie jest bardzo
istotne i trudno nie zamieścić ich w tym miejscu. Takim wydarzeniem jest dwudziestolecie samorządu
pielęgniarek i położnych. Obchody tego jubileuszu szeroko były obchodzone w naszej izbie. Rozpoczęła
je jubileuszowa Msza św. W dniu 19 kwietnia 2011 roku oraz uroczysta otwarta sesja Rady Okręgowej, która
podjęła okolicznościową uchwałę upamiętniającą to wydarzenie. Rada przeprowadziła badania przesiewowe
na Małym Rynku w Krakowie pod hasłem Pielęgniarki i Położne dla Krakowian, wydarzenie to cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem. Kolejnym elementem obchodów 20 - lecia była wystawa promująca zawód
pielęgniarek i położnych zatytułowana Na straży zdrowia i życia. Główna gala uroczystości odbyła się w dniu

12 maja w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Odznaczenia państwowe i samorządowe wręczono dużej
grupie pielęgniarek i położnych członkom naszej izby.
W czerwcu wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim obchodziliśmy 100 - lecie powstania pierwszej szkoły
pielęgniarskiej w Polsce. To wydarzenie uświetniła międzynarodowa konferencja upamiętniająca to ważne
wydarzenie dla naszego środowiska.
We wrześniu obchody 20 lecia samorządu obchodziła Izba na szczeblu centralnym. Wszystkie Okręgowe
Izby w tym również i nasza zostały odznaczone pamiątkowym medalem z tej okazji.
Październik doprowadził do zmiany władz w naszej izbie.
Rada okręgowa na swoim pierwszym posiedzeniu dokonała wyboru prezydium, wiceprzewodniczącymi
Rady zostali: Maria Kaleta – położna, Tadeusz Wadas – pielęgniarz, sekretarzem została wybrana – Danuta
Adamek – pielęgniarka a skarbnikiem – Marek Kucab pielęgniarz.
Rada powołała 8 komisji problemowych pracujących w ramach Rady Okręgowej.
• Komisja ds. lecznictwa zamkniętego,
• Komisja ds. podstawowej opieki zdrowotnej (nowa komisja, która wyszła naprzeciw oczekiwaniu
środowisk pielęgniarek i położnych tam pracujących),
• Komisja prawa i legislacji,
• Komisja ds. etyki zawodowej,
• Komisja socjalna,
• Komisja skarg i wniosków,
• Komisja ds. położnych
• Komisja ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Wszystkie te komisje przedstawiają swoje sprawozdania indywidualnie w dalszej części tego
sprawozdania.
Rada powołała nowy skład redakcyjny ad vocem. Na pierwszym posiedzeniu Rada unormowała kwestię
powoływania pełnomocników w szpitalach poprzez podjęcie w tej sprawie uchwały. Powodem takiego
działania było przede wszystkim zapewnienie dobrego kontaktu oraz zapewnienie dobrych warunków
uczestnictwa w spotkaniach pełnomocników.
Po Zjeździe Krajowym powodem do dumy jest fakt wyboru do Rady Naczelnej 3 członków (M. Kaleta,
T. Wadas, A. Pilch) co z Przewodniczącym daje 4 członków Naczelnej Rady. Ponadto członkiem
Naczelnego Sądu została wybrana Jolanta Łysak a zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Agata Kaczmarczyk. W styczniu na pierwszym posiedzeniu Naczelnej Rady Maria Kaleta oraz
Tadeusz Wadas zostali wybrani na Wiceprezesów Naczelnej Rady. Wybór ten w konsekwencji doprowadził
do wyborów uzupełniających w naszej Radzie Okręgowej gdzie dokonano wyboru jeszcze jednej
wiceprzewodniczącej – Anny Polonek – pielęgniarki.
Przewodniczący Rady uczestniczył w spotkaniach z dyrektorami w niektórych placówkach szpitalnych.
Rozmowy dotyczyły konkursów na stanowiska pielęgniarek oddziałowych oraz norm zatrudnienia,
wynagradzania za pracę i bieżącej sytuacji pielęgniarek i położnych. Istnieje realne zagrożenie zawierania
umów kontraktowych w szpitalach oraz zamiany stanowisk pielęgniarek oddziałowych na pielęgniarki
koordynujące w ramach umów cywilnoprawnych. Na taką zamianę nie wyraziliśmy zgody w ZZOZ
Wadowice, gdzie po licznych interwencjach dyrekcja ponownie ogłosiła konkursy na stanowiska pielęgniarek
oddziałowych.
Członkowie Rady spotkali się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego gdzie poruszono problemy
szpitali, dla których jest on organem założycielskim a przede wszystkim problem likwidacji Zakładu
Długoterminowej Opieki Medycznej w Makowie Podhalańskim. Sprawa jest zawieszona ze względu na
własność lokalu, którego właścicielem jest Federacja Związku Zawodowego PKP i niezwykle wysoka cena
zbycia nieruchomości.
Przewodniczący spotkał się z przedstawicielami władz uczelni krakowskich gdzie omawiano sprawy
kształcenia pielęgniarek i położnych oraz możliwości współpracy w tym zakresie. Uzgodniono, że samorząd
powinien uczestniczyć w trakcie edukacji pielęgniarek i położnych w zakresie upowszechniania zadań tego
samorządu w środowisku pielęgniarek i położnych. Zainicjowano temat ewentualnego wolontariatu
z udziałem studentów wśród pielęgniarek samotnych wymagających pomocy. Temat wolontariatu wzbudził
zainteresowanie dlatego będzie kontynuowany.
W trakcie spotkań z Pełnomocnikami zapoczątkowano inicjatywę wpływania na kreowanie polityki
samorządu i jego rozwoju poprzez przyjmowanie inicjatywy i wskazówek do realizacji zadań przez szeroko
rozumiane środowisko. Na spotkanie pełnomocników w styczniu została zaproszona Prezes Naczelnej Rady
wraz ze Skarbnikiem Naczelnej Rady. Na spotkaniu tym obecna była również Przewodnicząca Regionu
Małopolskiego ZZPiP G. Gaj.
Przedstawiciele Rady uczestniczyli w posiedzeniach Rady NFZ, gdzie mamy prawo uczestniczyć
z głosem doradczym bez prawa do głosowania.

Na bieżąco przeprowadzane były konkursy na kierownicze stanowiska pielęgniarskie. W jednym
przypadku po przeprowadzonym konkursie wskazana kandydatka nie została zatrudniona przez dyrektora
placówki. Warunki pracy i płacy nie zostały przez nią przyjęte i konkurs ogłoszono ponownie.
Rada udzieliła dodatkowego wsparcia finansowego dla koleżanek, które ucierpiały w wyniku zdarzeń
losowych i ciężkich zachorowań – głównie ze względu na choroby nowotworowe.
Kształcenie podyplomowe prowadzone prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nowo
powołana Komisja Kształcenia pracuje nad usprawnieniem kształcenia podyplomowego. Komisja jest w
trakcie opracowywania ankiety, która pozwoli zdiagnozowań zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje
kształcenia. To umożliwi w sposób celowy zaplanować kształcenie w naszej izbie.
Rada zmuszona jest poinformować o sprawie sądowej, której celem jest ustalenie właściciela logo Izby
i wydawnictwa ad vocem. Pani Anna Grajcarek uważa, że ona jest autorem. Sprawa prowadzona w sądzie
rejonowym. Postępowanie na wniosek urzędu patentowego, do którego Izba zwróciła się z wnioskiem
o zastrzeżenie. W dniu 27 stycznia 2012 roku sąd wydał wyrok, który nie jest pomyślny dla izby. Sąd
na podstawie przesłuchań świadków orzekł na korzyść Anny Grajcarek. Niestety brak jest dowodów
(dokumentów, umów) w tej sprawie. Obecnie czekamy na uzasadnienie wyroku, po czym złożymy w tej
sprawie apelację. Konsekwencja zabrania tych znaków jest dla izby znamienna w skutkach.
W biurze Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych uzupełniono wakat pracownika
biurowego w dziale prawa wykonywania zawodu. W dziale kształcenia podyplomowego zatrudniono jedna
osobę, ponieważ rośnie ilość szkoleń w ciągu każdego roku. Organizacja kształcenia oraz prawidłowość
prowadzenia dokumentacji zobowiązała nas do zatrudnienia dodatkowej osoby. Na dzień dzisiejszy ilość
zatrudnionych osób zapewnia prawidłowość pracy w biurze. Przeprowadzono spis inwentaryzacyjny w biurze
izby, co pozwoli na ustalenie majątku izby.
Aby usprawnić funkcjonalność izby zaplanowano modernizację pomieszczeń w biurze izby. Inwestycja
zostanie przeprowadzona w miesiącach wakacyjnych, kiedy jest zmniejszony ruch petentów. Konieczne jest
doposażenie w meble oraz zapewnienie właściwej archiwizacji dokumentów (brak pomieszczeń
na dokumenty archiwalne) należy rozważyć przekazanie części dokumentów do archiwum miejskiego.
Rada w listopadzie podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy Słowacką Izbą Pielęgniarek
a Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych.
Współpraca Rady ze wszystkimi organizacjami pielęgniarskimi i położniczymi układała się prawidłowo.
Rada udostępniła pomieszczenia izby oraz adres izby do rejestracji w Małopolsce Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Podejmowano wspólne decyzje i nawzajem się
wspierano.
Samodzielne Organy Izby: Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowy Sąd Pielęgniarek
i Położnych oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna wiele czasu poświęcały na realizację swoich zadań oraz
udzielały cennych rad i rozwiązań.
Uzupełnienie do sprawozdania z Działalności Rady Okręgowej stanowią uszczegółowione dane z pracy
poszczególnych Komisji działających i powołanych przez Radę.
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