Sprawozdanie z działalności
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie
za okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 1

Małopolska Rada Pielęgniarek i Położnych w okresie sprawozdawczym odbyła:
• 10 posiedzeń Okręgowej Rady,
• 4 posiedzenia Prezydium Rady Okręgowej,
• 6 posiedzeń Pełnomocników Rady.
Działalność merytoryczna Rady:
Ilość pielęgniarek w rejestrze na dzień 31.12.2012 r. – 17 452
Ilość położnych w rejestrze na dzień 31.12.2012 r. – 2 159
Prawo wykonywania zawodu stwierdzono:
• pielęgniarki – 220,
• położne – 31.
Wymiana prawa wykonywania zawodu:
• pielęgniarki – 21,
• położne – 2.
Wpis do rejestru:
• pielęgniarki – 115,
• położne – 9.
Skreślenia z rejestru:
• pielęgniarki – 107,
• położne – 7.
Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu:
• pielęgniarki – 1,
• położne – 0.
Zaprzestanie wykonywania zawodu:
• pielęgniarki – 3,
• położne – 0.
Wygaśniecie prawa wykonywania zawodu (zgony):
• pielęgniarki – 45,
• położne – 4.
Zaświadczenia o kwalifikacjach w UE:
• pielęgniarki – 72,
• położne – 9.
W związku z wejściem w życie nowych przepisów w zakresie prowadzenia rejestrów praktyk zawodowych
Izba została zmuszona do weryfikacji dotychczasowego rejestru co wiązało się z wysłaniem zawiadomień do
wszystkich pielęgniarek i położnych wpisanych do rejestru z prośbą o aktualizację wpisów. Na nasze
zawiadomienia odpowiedziało około 80% podmiotów.
Na podstawie aktualnie zmienionego rejestru liczba poszczególnych praktyk przedstawia się następująco:
Indywidualne praktyki wyłącznie w miejscu wezwania:
• pielęgniarki – 72,
• położne – 36.
Indywidualne specjalistyczne praktyki wyłącznie w miejscu wezwania:

• pielęgniarki – 17,
• położne – 7.
Indywidualne praktyki w przedsiębiorstwie:
• pielęgniarki – 385,
• położne – 107.
Indywidualne specjalistyczne praktyki w przedsiębiorstwie:
• pielęgniarki – 53,
• położne – 11.
Indywidualne praktyki:
• pielęgniarki – 42,
• położne – 24.
Grupowe praktyki pielęgniarek i położnych - 45
Rada Okręgowa powołała zespół wizytujący do kontroli praktyk zawodowych. Poddano kontroli 16
podmiotów. Kontrole są przeprowadzane zgodnie z ustalonym harmonogramem i mają na celu pomoc w
prawidłowym prowadzeniu praktyki. Z wydanych zaleceń pokontrolnych wynika, że większość praktyk
prowadzona jest prawidłowo, a drobne niedociągnięcia są korygowane.
Po przerwie w wykonywaniu zawodu przeszkolono 23 pielęgniarek i 5 położnych.
Do biura izby wpłynęło 2715 pism. Wysłano 1411 pism.
Rada okręgowa podjęła 381 uchwał, 4 stanowisk/apeli. W ciągu roku przeprowadzono 51 konkursów na
kierownicze stanowiska pielęgniarskie i położnicze (naczelne - 3, przełożone - 6, oddziałowe – 42).
W jednym przypadku dyrekcja nie podpisała umowy z wybraną kandydatką na stanowisko przełożonej
pielęgniarek pomimo dwukrotnie przeprowadzonego konkursu. Warunki umowy przedstawione wybranej
kandydatce były nie do przyjęcia. Do dzisiaj trwa procedura powołania na to stanowisko odpowiedniej
kandydatki.
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 i konkursy takie już się odbyły. Konkursy na stanowisko pielęgniarek oddziałowych, po
licznych interwencjach, zostały również ogłoszone w Podhalańskim Szpitalu w Nowym Targu.
Przewodniczący był zaproszony na spotkanie przedstawicieli środowiska pielęgniarek do ZOL na ul.
Wielickiej w Krakowie. Reorganizacja zakładu miała doprowadzić do likwidacji stanowisk pielęgniarek
oddziałowych oraz stanowiska pielęgniarki przełożonej. Po przedstawieniu wspólnego stanowiska z
Konsultantem ds. pielęgniarstwa oraz Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i szeregu spotkań z
dyrekcją tego zakładu utworzono trzy stanowiska pielęgniarek oddziałowych, a także stanowisko zastępcy
dyrektora ds. pielęgniarstwa.
Bardzo niepokojącym jest zjawisko dowolnego ustalania stanowisk pielęgniarki przełożonej, naczelnej
czy dyrektora ds. pielęgniarstwa w poszczególnych jednostkach ochrony zdrowia. Zmiany w statutach na te
stanowiska są zatwierdzane przez Rady Społeczne. Brak w tym zakresie uregulowań prawnych, które by
jednoznacznie określiły, kiedy i jakie w danym zakładzie powinno się tworzyć stanowisko kierownicze w
pionie pielęgniarskim.
Członkowie Rady spotykali się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego gdzie poruszono problemy
szpitali, dla których jest on organem tworzącym, a przede wszystkim problem likwidacji Zakładu
Długoterminowej Opieki Medycznej w Makowie Podhalańskim. Wyjaśniano pogłoski o łączeniu niektórych
placówek ochrony zdrowia, nie uzyskano potwierdzenia takiego stanu rzeczy.
Przewodniczący spotkał się z przedstawicielami władz uczelni krakowskich gdzie omawiano sprawy
kształcenia pielęgniarek i położnych oraz sprawy organizacyjne związane z nawiązaniem jeszcze lepszej
współpracy.
Rada Okręgowa rekomendowała i opiniowała na stanowiska Konsultantów Krajowych ds. pielęgniarstwa
dr hab. Marię Kózka oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dr hab. Ewę
Wilczek-Rużyczka, obydwie kandydatki zostały powołane na stanowiska konsultantów krajowych.

Podczas spotkania z Wojewodą Małopolskim ustalono konieczność sukcesywnego powoływania
konsultantów wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa. W bieżącym roku zostanie uzupełniony wakat na
stanowisku Konsultanta Wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa i pielęgniarstwa pediatrycznego.
W miesiącu maju i czerwcu trwał strajk głodowy w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w
Krakowie. Izba włączyła się w mediacje doprowadzając do spotkania Marszałka Województwa z Komitetem
strajkowym. Wcześniej takiej woli ze strony Urzędu Marszałkowskiego nie było. W efekcie strajk doprowadził
do zmiany Dyrektora tego szpitala, zaś roszczenia finansowe zostały przesunięte w czasie.
Rada Okręgowa zorganizowała samodzielnie trzy konferencje dla środowiska pielęgniarek. Dwie
związane z przepisami prawa i prewencją w zakresie wykonywania zawodów, oraz pierwszą dwudniową
Małopolską Konferencję dla Położnych, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Otrzymujemy liczne
telefony w sprawie zorganizowania podobnej konferencji w tym roku. MORPiP współorganizowała 5
konferencji pielęgniarskich w Małopolsce.
Przewodniczący był zapraszany na Zjazdy i uroczystości związane z rocznicami do wielu szpitali
Małopolskich, gościł również na zjazdach Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz
zjeździe Diagnostów Laboratoryjnych z okazji 10 - lecia tego samorządu.
Rada Okręgowa zorganizowała obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Święto to
powiązano z promocją naszych zawodów organizując happening na Małym Rynku w Krakowie, związany z
przeprowadzeniem badań przesiewowych pt. „Pielęgniarki i Położne dla Krakowian”. Zawód nasz był
promowany w radio i telewizji regionalnej oraz prasie codziennej. Obchody zakończono uroczystą galą,
podczas której odznaczono liczne grono pielęgniarek i położnych odznaką Ministra Zdrowia „Za zasługi dla
ochrony zdrowia”.
Przedstawiciele Rady uczestniczyli w posiedzeniach Rady NFZ, gdzie mamy prawo uczestniczyć z
głosem doradczym bez prawa do głosowania. Podczas posiedzeń zgłaszano problemy kontraktowania
świadczeń pielęgniarskich. Wnoszono o dodatkowe etaty w pielęgniarskiej opiece długoterminowej gdzie
efektem naszych wniosków było 35 dodatkowych etatów w 2012 roku. Przedstawiano trudną sytuację
pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, efektem czego było spotkanie w komisji zdrowia w
Warszawie. Do dziś niestety nie przekłada się to na korzystne zmiany dla tego środowiska.
W 2012 roku odbyły się kolejne dwie sprawy sądowe o ustalenie praw autorskich do logo izby i znaku
wydawnictwa ad vocem. Orzeczenia sądu przyznają prawa autorskie do tych znaków Pani Annie Grajcarek,
byłej przewodniczącej. Izba wyczerpała już wszystkie drogi odwołania, w dokumentach archiwalnych izby nie
istnieją żadne dokumenty potwierdzające prawa do używania tych znaków. Po ostatnim orzeczeniu z
listopada Rada uznała, że należy zakończyć roszczenia i trwające od kilku lat sprawy sądowe oraz ogłosić
konkurs na nowe logo oraz nazwę wydawnictwa i pisma Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i
Położnych. Konkurs został ogłoszony w styczniu. Mamy nadzieję, że to same pielęgniarki i położne
zdecydują o swoim znaku. Po uprawomocnieniu się wyroku od dnia 16 stycznia br., Izba nie może
posługiwać się tymi znakami.
Pozytywnie zakończyła się sprawa sądowa o uchylenie Uchwały Nr 39/VII/2011 Rady Powiatu
Nowotarskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Podhalańskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu polegających na likwidacji stanowiska
pielęgniarki naczelnej.
Przed Radą pojawił się kolejny problem związany z prowadzeniem szkoleń z zakresu kształcenia
podyplomowego. Niektóre ze szpitali postanowiły pobierać opłatę za przeprowadzanie staży w ich
szpitalach. Na dzień dzisiejszy w czterech placówkach Izba musi płacić za praktyki. Pomimo spotkań z
dyrekcjami tych szpitali, organami tworzącymi nie uzyskano zmiany stanowiska w tym zakresie. Kolejnym
problemem związanym z realizacją kształcenia jest coraz większa ilość organizatorów kształcenia na
naszym rynku. Izba pomimo chęci nie jest w stanie sama zapewnić kształcenia dla wszystkich naszych
członków. Tym bardziej, że ostatnie lata przyzwyczajają nas do faktu posiadania wszystkich możliwych
certyfikatów. Ta sytuacja musi się zmienić i samorząd wraz z Departamentem Pielęgniarek i Położnych oraz
Towarzystwami Pielęgniarskimi musi określić przepisy dotyczące kompetencji zawodowych. Wówczas
sprawa kształcenia nie będzie wymuszana poprzez wymogi płatnika (NFZ) ale będzie racjonalnie wynikała z
przepisów. Na ostatnim szkoleniu księgowych i skarbników organizowanym przez Naczelna Izbę
Pielęgniarek i Położnych wskazano, że Okręgowe Izby, które prowadzą kształcenie darmowe dla swoich
członków są zobowiązani wystawiać pielęgniarkom i położnym uczestniczącym w tych szkoleniach PIT,
zobowiązujący traktować udział w takich szkoleniach jako przychód i rozliczenie go w zeznaniu rocznym
poprzez zapłacenie podatku. W tym zakresie wystąpiliśmy o interpretację przepisów i czekamy na opinię
Izby Skarbowej. O wynikach wydanego orzeczenia poinformujemy środowisko.
W związku z trudnościami wydawniczymi Izba zmuszona została do zaniechania działalności
wydawniczej. Po pierwsze z powodu kłopotów związanych z prawami autorskimi do nazwy wydawnictwa a
po drugie posiadamy pełne magazyny książek wydanych wcześniej, które pomimo przedstawianych ofert dla
księgarni i środowisk pielęgniarskich nie znajdują nabywców. Książki te zostały kilka razy przecenione i to
również nie przyniosło efektów. Rada podejmowała decyzje o nieodpłatnym przekazywaniu książek, jako
prezenty promujące nasze wydawnictwo i Izbę. Rynek wydawniczy dzisiaj jest bardzo trudny i należałoby
rozważyć inne formy dotarcia do czytelnika.

Członkowie Rady spotykali się z wiceprezydent m. Krakowa celem pozyskania lokalu na potrzeby
prowadzenia kształcenia podyplomowego w związku z likwidacją kilku szkół w mieście. Oferta przedstawiona
przez władze miasta to tylko ewentualny wynajem pomieszczeń w tych ośrodkach. Po odwiedzeniu kilku
szkół stwierdzono, że nie spełniają one naszych oczekiwań (małe powierzchnie sal lekcyjnych). W dalszym
ciągu staramy się o pozyskanie lokali w celu realizacji zadań związanych z kształceniem.
Niepokoi bardzo fakt zmiany rozporządzeń Ministra Zdrowia związany z naszymi zawodami. Proces
legislacji w zakresie przygotowania projektów aktów prawnych przedstawianych do opiniowania i konsultacji
społecznych jest zupełnie inny niż podpisany dokument. Tak się stało z rozporządzeniem o sposobie
ustalania minimalnych norm zatrudnienia oraz dotyczące przeprowadzania konkursów. Pomimo sprzeciwu
środowiska zostały one podpisane w formie wysoce niekorzystnej dla naszych zawodów. Jest konieczność
konsolidacji i jedności naszych środowisk ponieważ tylko jednolita, mocna około 300. tysięczna grupa
pozwoli na twarde negocjowanie i ustalenie warunków pracy i płacy dla naszych zawodów. Niech inni nie
decydują o losach naszych zawodów.
Do biura Izby wpływają liczne anonimy mówiące o trudnych warunkach pracy pielęgniarek i położnych.
Pomimo braku adresatów powodują one konieczność interwencji i próby wyjaśnienia niejednokrotnie bardzo
skomplikowanych sytuacji w miejscach pracy. Wynika z nich rozgoryczenie związane ze sposobem
traktowania przez pielęgniarską kadrę kierowniczą. Efektem tego jest zorganizowanie cyklicznych spotkań z
kadrą zarządzającą w pielęgniarstwie.
W związku z nowymi ustawami została utworzona elektroniczna baza danych dotycząca osób płacących
składki. Będzie to niezbędne w okresie nowych wyborów na kolejną kadencję, ponieważ tylko osoby plącące
składki będą miały prawa wyborcze. Baza danych jest w około 80 % utworzona, jest ona efektem
samodzielnej i bardzo żmudnej pracy Skarbnika Rady.
Współpraca Rady ze wszystkimi organizacjami pielęgniarskimi i położniczymi układała się prawidłowo.
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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