






  Taki cel obrała sobie  grupa pielęgniarek  

 i położnych  głównie z Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego  oraz grupa pielęgniarek i położnych   
„Solidarności „ przygotowując się do powołania  samorządu 
zawodowego.    

  W 1988  ukazuje  się projekt  ustawy o samorządzie   
lekarzy . Rodzi się myśl  dlaczego nie pielęgniarki  i położne . 

Dyskusje  w środowisku i myśl o samorządzie  zaczyna  być 
realizowana . 

Idea samorządności  



 Emisariuszką środowiska   do przedstawienia myśli  

o samorządzie –w trakcie  obrad  Podzespołu  okrągłego  
stołu ds. Ochrony Zdrowia była Anna Grajcarek, zgłosiła 
potrzebę utworzenia samorządu.  

Potrzeba zaakceptowana przez pozostałych uczestników  

i wyrażona w stanowisku Podzespołu:  

 „W celu obrony interesów zawodowych pielęgniarek  

i położnych, najliczniejszej grupy zawodowej wśród 
zawodów medycznych, zespół uznaje za niezbędne 
powołanie Izby Pielęgniarek i Położnych.” 

 Czas na przygotowanie  projektu  ustawy . 

Droga do samorządności  



Po obradach Okrągłego Stołu wraz z reformą 
społeczno-polityczną roku 1989  

                                            powstał 

 Ogólnopolski Tymczasowy Komitet Organizacyjny 
Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz komitety 

wojewódzkie. 
 

Droga do samorządności  



 Listopad 1989 r -  w resorcie zdrowia odbyło się 
pierwsze ogólnopolskie spotkanie zorganizowane we 
współpracy z Krystyną Sienkiewicz, ówczesną 
Naczelną Pielęgniarka Kraju w randze Wiceministra 
odpowiedzialną z ramienia resortu za organizację 
samorządu. 

 Pierwszy projekt jak i jego kolejne wersje poddawane 
były szerokim konsultacjom w środowisku 
zawodowym.  

Droga do samorządności  



 W poszczególnych województwach powołano 
wojewódzkie komitety organizacyjne. 

 W roku 1990 do Prezydium Sejmu X Kadencji wniesiono 
dwa projekty ustawy: 

 jeden przygotowany przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie ,  

 drugi opracowany przez Tymczasowy Komitet Organizacyjny . 

  W obu przypadkach posłankami sprawozdawcami były 
pielęgniarki, ówczesne parlamentarzystki:  

Krystyna Ejsmont i Anna Knysok. 

  

Droga do samorządności  



 W dniu 19 kwietnia 1991 r. uchwalono Ustawę  

 Środowisku zawodowemu bardzo zależało na jak 
najszybszym podpisaniu ustawy przez Prezydenta 
Lecha Wałęsę, aby móc rozpocząć wybory i realizację 
zadań.  

Na satysfakcjonującą reakcję nie musieliśmy zbyt długo 
czekać, bowiem już 15 maja nasza Ustawa została 
opublikowana. 

Droga do samorządności  



Po opublikowaniu ustawy Władysław Sidorowicz – 
ówczesny Minister Zdrowia – powołał 68- osobowy 
Komitet Organizacyjny Samorządu Pielęgniarek  

i Położnych mający uprawnienia Naczelnej Rady , a jego 
techniczną obsługę zapewniało Biuro Administracyjno-
Budżetowe Ministerstwa.  

Zadaniem Komitetu było m.in.: opracowanie regulaminu 
wyborów, ustalenie liczby, obszaru działania i siedzib izb 
tymczasowych, zwołanie pierwszych zjazdów izb 
tymczasowych i zjazdu krajowego. 

 

Droga do samorządności  



W 1991 roku grupa pasjonatek dysponowała ogromnym 
zapałem, jeszcze większym zaangażowaniem 
emocjonalnym i zupełnym brakiem doświadczenia.  

 

Bardziej mniej realistycznym wyobrażeniem jak winna ta 
wymarzona organizacja działać, ale udało się.  

 

Droga do samorządności  



 Przez te wszystkie lata nabieraliśmy 
doświadczenia i dojrzałości by jak najlepiej realizować 
powierzone nam zadania.  

 Chyba dobrze nam się to udało.  

Pokonaliśmy wiele przeszkód i rozwiązaliśmy nie jeden 
problem, ale wciąż jeszcze wiele przed nami.  

Droga do samorządności  



Prezes NRPiP  1991-1995 Urszula Krzyżanowska  
Łagowska , mówiła : 

 

 „Powołanie do  życia  największego w Polsce 
samorządu  zawodowego  było w mojej ocenie  - 
dziełem nadzwyczajnym „ 

 
 

Idea samorządności  
 
 



Ilona Tułodziecka –prezes NRPi P  w latach  1995-2003 , 
mówiła : 

 

„po raz pierwszy  w historii pielęgniarstwa  w Polsce  
pozwolono naszej grupie zawodowej  decydować o sobie 
oraz zwrócono uwagę, że stanowimy odrębną grupę 
zawodową,  a nie tylko pomoc medyczną. Można śmiało 
powiedzieć, że powołując do życia  samorząd  otworzyliśmy 
nowy rozdział  w historii pielęgniarstwa, położnictwa, 
którego motto brzmi nic o nas bez nas” 

Idea samorządności  



Droga do samorządności  



Droga do samorządności  



Droga do samorządności – 
komitet organizacyjny    

 Krystyna Lewczuk  
przewodnicząca  okręgowego  
komitetu  organizacyjnego  

Oraz członkowie  

 Joanna Sarna  

 Maria Niemiałtowska ,  

 

  natomiast w każdym zakładzie 
pracy  były powołane  terenowe  
komitety  organizacyjne  



Samorząd zawodowy 

 Organizacja  samorządu  na terenie 
województwa  siedleckiego  w  
piśmie do wojewody  napisano : 

 
     Informujemy, że w dniu 21.03.1990 
roku odbyło się zebranie pielęgniarek                
i położnych województwa siedleckiego, 
na którym został powołany 
Wojewódzki Komitet Organizacyjny 
Izby Pielęgniarek i Położnych.  

 
Równocześnie informujemy, że w 
każdej jednostce organizacyjnej zostały 
powołane terenowe Komitety 
organizacyjne.  

 



I zajazd  12  września 
1991rok 



 Pierwszy Okręgowy Zjazd w Siedlcach  wtedy  
miasto wojewódzkie , odbył się 12 września 1991 roku. 
 

 Pierwszy Krajowy Zjazd odbył się 5-6 listopada 

 i 11-12 grudnia 1991 roku. 



Nasi delegaci 

Pawliszewska   Halina  

Kałużna Elżbieta   

Jeżowska Wiesława  

Szumilas Adam  

Posiadała   Maria 

Kudlak Sławomir  

Tułodziecka  Ilona  

I  Krajowy 
Zjazd 
Delegatów 
07-09.11.1991r 



Droga do samorządności  

W pierwszym Zjeździe  
regionu siedleckiego 
uczestniczyli :    

  Minister Zdrowia  
Krystyna Sienkiewicz , 

 Wojewoda siedlecki   
Krzysztof  
Tchórzewski 

 Ekscelencja  Biskup  

dr Jan Mazur   



12 września  1991 rok  

I zjazd  



123 delegatów   uprawnionych  do 
wybrania  nowych  władz  
samorządu  zawodowego   



Droga do samorządności  



Droga do samorządności  



•  
 
 

Rok 1999 koniec  II kadencji . Nowy podział  administracyjny kraju i postulaty niektórych 
środowisk- doszło do zmiany obszaru działania naszej Izby.  

 
Odszedł od nas powiat garwoliński,  

                                                    a dołączył powiat łosicki.  
 

Nowe zadania - przekazanie akt osobowych  pielegniarek i położnych  z terenu powiatu 
Garwolin do Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                i 

przejmowanie akt osobowych pielęgniarek i położnych z powiatu łosickiego            z 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.  

 

 Samorząd  zawodowy 

  pielęgniarek i położnych   

 regionu siedleckiego  



 Budowanie struktury organizacyjnej odpowiedniej do wyznaczonych celów, 
  Tworzenie podstaw materialnych - pomieszczeń, wyposażenia i 

zatrudnienie pracowników-  
to pierwsze  zadania  osób  wybranych . 
 Pierwszą  siedzibą Okręgowej Izby był lokal  na  Brzeskiej  100- przekazany  do 
bezpłatnego  użytkowania   dzięki ówczesnemu wojewodzie –Krzysztofowi 
Tchórzewskiemu, następnie przy ulicy  Brzeskiej 97 następnie Sienkiewicza 32 , 
obecnie  przy Młynarskiej   17    w budynku szkoły  medycznej . 

 
To , że  obecna siedziba  i trudności lokalowe  dały asumpt do planów 
posiadania własnego budynku umożliwiającego realizację zadań  jesteśmy już 
właścicielami  lokalu przy  ul. Mazurskiej 2    gdzie będzie  siedziba  Okręgowej 
Izby  Pielęgniarek i Położnych  . 

 Samorząd awodowy 
pielęgniarek i położnych   



 Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych 
reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki 

 i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym 
wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu 
publicznego i dla jego ochrony.  

 Samorząd jest niezależny w wykonywaniu 
swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa. 
Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu 
jest obowiązkowa. 

Samorząd zawodowy 
pielęgniarek i położnych  



Inne zadania to : 
1.     ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz     
sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem; 
2.    ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji 
zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy; 
 3.    współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa  

        i położnictwa; 
 4.    integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych; 
5.     obrona godności zawodowej; 
 6    .reprezentowanie i ochrona zawodów; 
 7.    zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa,        
polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia; 
8     edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. 
 

Samorząd zawodowy 
pielęgniarek i położnych   



Jednostkami  organizacyjnymi   samorządu  są:  

 Naczelna  Izba Pielęgniarek i Położnych zwana dalej   

    „ Naczelna Izbą” 

 Okręgowe Izby  Pielęgniarek i Położnych  zwane dalej  
„Okręgowymi  Izbami” 

Samorząd zawodowy 
pielęgniarek i położnych  



Organami Okręgowej Izby  są : 

 Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych  

 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  

 Okręgowa Komisja Rewizyjna Pielęgniarek i 
Położnych  

  Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych  

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  

Samorząd zawodowy 
pielęgniarek i położnych  



Obowiązki 
członka   

samorządu  

Postępować zgodnie z zasadami  etyki zawodowej  
oraz zasadami  wykonywania zawodu  

określonymi w ustawie  z dnia  15 lipca  2011 roku  o 
zawadach pielęgniarki i położnej 

Sumiennie wykonywać 
obowiązki zawodowe 

Przestrzegać uchwał 
organów izb 

Regularnie opłacać składkę  
członkowską   zgodnie  z 

przepisami prawa   

Aktualizować dane  w 
rejestrze pielęgniarek i 

położnych  

Samorząd zawodowy 
pielęgniarek  i położnych   



Obecnie  Przewodniczącą  
jest  mgr Sposób Hanna   

od roku 2011 

Przewodniczące Izby 
pielęgniarek i 
położnych   
regionu siedleckiego  

 mgr Krystyna Wujek   

lata  1995 do 2003  

 

Mgr Halina Głuchowska  
w latach 2003 do 2011 

Pierwsza przewodnicząca   
mgr Halina Pawliszewska  w 

latach  1991 -1995 



1991-1995 SZUMILAS  ADAM 

1995-1999 OSKROBA BOŻENA 

1999-2003 OSKROBA  BOŻENA 

2003-2007 WUJEK KRYSTYNA 

2007-2011 MEDAK MAŁGORZATA 

2011-2015 MEDAK MAŁGORZATA 

Od 2015r  FIGLARZ –KARDACZ MARTA 

SAMORZĄD  PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

OKĘGOWY  
RZECZNIK  
ODPOWIEDZIALNOŚCI  
ZAWODOWEJ  



 

 

 

SAMORZĄD  PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH   

 SĄD  

1991-1995   JEŻOWSKA  WIESŁAWA  

1995-1999 CZAPSKA  JADWIGA  

1999-2003 CZAPSKA JADWIGA  

2003-2007 GŁOWACKA JÓZEFA 

2007-2011 GŁOWACKA JÓZEFA 

2011-2015-MIKOŁAJCZUK  GRAŻYNA 

2015 MIKOŁAJCZUK  GRAŻYNA  



 

 

 

SAMORZĄD  PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH   

OKRĘGOWA 
KOMISJA  
REWIZYJNA  

1991-1995   BROJEK  DOROTA 

1995-1999 BROJEK DOROTA 

1999-2003 GŁUCHOWSKA HALINA 

2003-2007 SIEMASZKO PIOTR 

2007-2011 SIEMASZKO PITOR 

2011-2015-ŻACZEK BEATA 

2015 ŻACZEK BEATA 



21-
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30 
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65 

Pielęgniarki  26 69 66 227 569 572 496 431 321 174 

Położne  11 7 24 64 66 58 48 24 21 

Struktura wieku wg sprawozdania  MZ-10B  

na dzień  06.09.2016r 
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Pielęgniarki

Położne



 Liczba ludności   w powiatach (łukowski,  siedlecki, 
łosicki,sokołowski, miński ,węgrowski)na terenie  działalności  
ORPiP-  574 928 mieszkańców  

Na 1 tys. mieszkańców  na terenie ORPiP przypada  5,1 pielęgniarki 

Szwajcaria--na tysiąc mieszkańców  przypada 17,4 pielęgniarek,  

Norwegia-16,7 

Niemcy - jest to 13 pielęgniarek 

W Polsce na tysiąc mieszkańców przypada 5,3 pielęgniarki, gorzej 
jest tylko w Bułgarii - 4,9. 

 

Wskaźniki zatrudnienia  



rok Pielęgniarki  Położne  

2016 67 1 

2017 72 2 

2018 70 5 

2019 62 5 

2020 62 6 

Razem  333(11.3%) 19(5.8%) 

Odejścia na emeryturę  wśród 
pielęgniarek i położnych  



Wyższe 
zawodowe  

Mgr 
pielęgniarstwa 
/położnictwa  

Stopień 
naukowy 
doktorat  

Specjalizacje  

Pielęgniarki  691 179 3 157 

Położne 53 14 1 13 

Wykształcenie  



Pielęgniarek  Położnych  Ogółem  

Liczba  
zarejestrowanych 

2951  
w tym  

48 mężczyzn  

323  
w tym 

4 mężczyzn  

3274 

średnia wieku 
zarejestrowanych  

52,25 49,63 

Oipip w Siedlcach  



Umiejętnością podejmowania decyzji i wyrażania własnej 
opinii ,formułowania  wniosków  , planowania opieki  

Umiejętnością   pracy  w zespole interdyscyplinarnym  

Umiejętnością  dostosowania do  otoczenia i sytuacji   

Współczesna  pielęgniarka i 
położna  charakteryzuje się: 



Role pielęgniarki  i położnej  

W przeszłości  

 Pielęgnowanie  chorego   
tylko w szpitalu 

 Wykonywanie  czynności 
za pacjenta  

  Wykonywanie  zleceń 
lekarskich 

 

 

 

 

Obecnie 

 Pielęgnowanie w zdrowiu i 
chorobie (POZ,szpital) 

  Pomoc w zaspakajaniu 
potrzeb  zdrowotnych 
człowieka  

 Samodzielne świadczenie 
opieki  pielęgniarskiej, praca 
zespołowa ,  realizacja  
zleceń medycznych 

 

 



Posiadana wiedza   w zakresie pielęgniarstwa , prowadzenie badań 
naukowych  

Wysoki poziom autonomii zawodowej same  nadzorują i oceniają swoja  
praktykę zawodowa, podnoszą jej jakość 

Zdobywanie  wysokich kompetencji  w kształceniu  na poziomie  
akademickim , i doskonalenie  umiejętności  w kształceniu podyplomowym  

Posiadanie własnego  kodeksu  etyki zawodowej  

Realizacja   zadań  istotnych dla ludzkiego  zdrowia  

  Uczestnictwo  w organizacji profesjonalnej opieki pielęgniarskiej  

Profesja  



Ordynowanie leków 

Ordynowanie  wyrobów 
medycznych  

Zlecanie  badan  

Nowe kompetencje  
( ustawa o zawodzie pielęgniarki  i 

położnej  art. 15a i b )  



  Przy  współpracy OIPIP   regionu siedleckiego  IV i V 
kadencji utworzono  kierunek pielęgniarstwo   w Collegium  
Mazowia  Innowacyjnej  Szkole  Wyższej  w Siedlcach, dzięki 
zaangażowaniu rektora Leszka Gadomskiego i Prorektor 
Bożeny Piechowicz  oraz   przy wsparciu dyrekcji placówek 
służby zdrowia w naszym regionie.  

  Absolwentki  obecnie tych studiów otrzymują tytuł 
licencjata pielęgniarstwa i magistra pielegniarstwa   

 Obecnie  trwają  działania  mające na celu  utworzenie   
kierunku położnictwo . 

 

 

 

WAŻNE   DLA ŚRODOWISKA  
PIELĘGNIAREK  i POŁOZNYCH  



 Członek naszej Izby Ilona Tułodziecka przez  dwie  
kadencje   była Prezesem Naczelnej Izby – dla nas 
duma  .  

 Członek naszej Izby  Zofia Czyż jest zastępcą 
Naczelnego  Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej obecnej kadencji . 

WAżNE DLA śRODOWISKA 
PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH 



Dziękuję wszystkim pielęgniarkom i położnym, które tworzyły ten 
samorząd.  
Dziękuję za Wasze poświęcenie, za Wasz czas, za Waszą społeczną 
pracę.  
Nadal będziemy działać tak prężnie i robić wszystko, by poprawić 
sytuację pielęgniarek i położnych. 
 
 
 
 
 
DZIEKUJE  ZA UWAGĘ 
 


