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Od redakcji 

Szanowne koleżanki i koledzy,

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia 
i wkrótce powitamy 2016 rok. Jest to czas 
radości, spotkań z bliskimi, refleksji i pod-
sumowań. Ale w tym okresie lubimy też 
planować i marzyć. Podsumowania w za-
kresie samorządu zawodowego odbyły się 
na XXXII Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek 
i Położnych Warmii i Mazur. A nasze plany 
i marzenia, mamy nadzieję, że będą realizo-
wane przez najbliższe cztery lata. W dzisiej-
szym wydaniu znajdziecie państwo trochę 
informacji ze zjazdu, obszerniejsze relacje 
będą w pierwszym numerze przyszłego 
roku. Dziś składamy serdeczne gratulacje 
Pani Przewodniczącej oraz wszystkim wy-
branym osobom. Liczymy, że będą godnie 
nas reprezentować i wykażą się twórczą 
i owocną pracą na rzecz naszego środo-
wiska. Za nami VI kadencja, Pani Przewod-
niczącej, Prezydium, członkom Okręgowej 
Rady, członkom Komisji i Zespołów Proble-
mowych, Rzecznikowi Odpowiedzialności 
Zawodowej i jego zastępcom, Przewodni-
czącej Sądu i jej członkom, całej Komisji 
Rewizyjnej oraz pełnomocnym Przedstawi-
cielom, zespołowi redakcyjnemu biuletynu 
i strony internetowej, którzy pracowali w mi-
nionej kadencji serdecznie dziękujemy za 
dyspozycyjność i oddaną pracę .

Dziś w numerze, na krótko przed jubile-
uszem 25 lecia naszego samorządu artykuł 
o znaczeniu posiadania sztandaru. Zachę-
cam również do zapoznania sie z pracą 
o prawach pacjenta, czy je znamy i respek-
tujemy. Warto też przeczytać artykuł o za-
grożeniu przemocą i uzależnieniami współ-
czesnej rodziny.

Wszystkim życzę najpiękniejszych i nie-
powtarzalnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wspaniałego i szczęśliwego 2016 roku.

	 	 	 	Ewa	Kamieniecka	
    Redaktor Naczelna 
    Biuletynu OIPiP w Olsztynie
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KILKA PYTAŃ DO PRZEWODNICZĄCEJ OKRĘGOWEJ RADY 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH REGIONU WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE

Swoją wizytę z biurze Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Olsztynie złożyłam zaledwie kilka 
dni po XXXII Okręgowym Zjeździe 
Pielęgniarek i Położnych. Tego-
roczny zjazd odbył się w sobotę 24 
października 2015 r. w Hotel Park 
w Olsztynie. Na spotkanie umówiłam 
się z Panią Marią Danielewicz, Prze-
wodniczącą ORPiP w VI kadencji ale 
również wybraną drogą głosowania 
przez delegatów na Zjeździe na ko-
lejną już VII kadencję. Miałam na-
dzieję, że krótko po wyborach Pani 
Przewodnicząca nie będzie jeszcze 
bardzo zajęta i znajdzie czas na na-
szą rozmowę. Okazało się, że obo-
wiązków jest dużo ale przy dosko-
nałej organizacji Przewodnicząca 
znalazła czas na spotkanie.

Pani	 Przewodnicząca,	 przede	
wszystkim	proszę	przyjąć	serdecz-
ne	gratulacje.	Wybór	na	Przewod-
niczącą	 to	 ogromne	 wyróżnienie	
ale	 chyba	 bardziej	 to	 odpowie-
dzialność	 i	praca.	Proszę	powie-
dzieć	czy	emocje	po	wyborach	już	
opadły?	Domyślam	się,	że	był	 to	
czas	 napięć	 i	 niepewności?	 Czy	
była	Pani	pewna	swojej	wygranej?

Maria	 Danielewicz: na swój 
wybór, pracowałam przez cztery 
ostatnie lata, wyborcy mieli czas by 
mnie poznać, ocenić mnie i moje 
decyzje. A swojego wyboru nie by-
łam pewna, po to są wybory i de-
mokracja. To delegaci zdecydowa-
li bym jednak pracowała kolejne 
cztery lata. Myślę, że dobrze się 
stało z uwagi na wiele rozpoczę-
tych prac, które będę mogła kon-
tynuować. Nasze wybory zbiegły 
się tym razem z wyborami posłów 
i senatorów, będzie to miało wpływ 
na życie naszego społeczeństwa, 
w tym również na możliwości reali-
zacji zadań samorządu. Czy będą 
zmiany w ochronie zdrowia po wy-
borze nowego ministra, to pokaże 
nam czas.

Proszę	powiedzieć	czytelnikom,	
od	jakiego	czasu	Pani	praca	zwią-
zana	jest	z	samorządem	pielęgnia-
rek	i	położnych	i	jak	udaje	się	łączyć	

obowiązki	 zawodowe	
w	szpitalu	z	zadania-
mi	samorządu?

Maria	Danielewicz:	
po raz pierwszy człon-
kiem ORPiP w Olszty-
nie zostałam w II ka-
dencji i pracowałam 
w zespole funduszu 
zapomogowo pożycz-
kowym. I od tej pory 
przez wszystkie kolej-
ne kadencje pracowa-
łam na rzecz naszego 
środowiska pełniąc 
różne funkcje. A w październiku 
2011 roku zostałam wybrana przez 
delegatów na Przewodniczącą OR-
PiP w Olsztynie. A czy radzę sobie 
z wykonywaniem obowiązków za-
wodowych w szpitalu i pracą samo-
rządową myślę, że to najlepiej mogą 
ocenić pielęgniarki, położne i pielę-
gniarze oraz pracodawca w szpita-
lu. Uważam, że dobra organizacja 
pracy własnej ułatwia życie i jest 
podstawą organizacji pracy współ-
pracowników.

Wybrano	Panią	na	Przewodni-
czącą	ORPiP	w	Olsztynie	i	co	da-
lej,	jakieś	plany	na	najbliższe	dni	
i	te	odległe	na	cztery	lata	?

Maria	 Danielewicz:	 nasza roz-
mowa ukarze się pewnie w biulety-
nie już po pierwszej radzie. Plano-
wany termin to 21 listopada, tego 
dnia zapadną decyzje w zakresie 
podziału funkcji i obowiązków po-
szczególnych osób. Bardzo cenię 
pracę w zespole, osoby wybrane na 
XXXII Okręgowym Zjeździe to przy-
szłe prezydium, członkowie rady, 
komisje i zespoły problemowe. To 
z tymi ludźmi będę pracowała przez 
najbliższe cztery lata. Wierzę, że 
z takim zespołem będzie możliwa 
realizacja wytyczonych zadań i pla-
nów. Uchwałę programową dotyczą-
cą kierunków działania naszej Izby 
w VII kadencji podejmiemy na XXXIII 
Okręgowym Zjeździe po powołaniu 
komisji problemowych. Mam na-
dzieję, że uda się zrealizować ma-
rzenie o nowoczesnej siedzibie izby, 

która sprzyja pracy na 
rzecz środowiska i jest 
przyjaznym miejscem 
spotkań dla pielęgnia-
rek i położnych będą-
cych członkami różnych 
stowarzyszeń czy orga-
nizacji pielęgniarskich.

Obowiązki,	zadania,	
spotkania	 i	 wiele	 do-
kumentów	 a	 czy	 na-
sza	 Przewodnicząca	
czasami	ma	czas	tylko	
dla	siebie	i	rodziny?

Maria	 Danielewicz:	
moja rodzina jest bardzo wyrozumia-
ła, a dzieci to już dorosłe osoby. Od 
kilku lat jestem już babcią wspaniałej 
Zosi i to ona często decyduje o zago-
spodarowaniu mojego czasu wolne-
go, ale jest to miłe i dodaje mi energii. 
Chyba sprawdza się powiedzenie, że 
babcie są do rozpieszczania wnuków. 
Niezmiennie od wielu lat kocham 
poezję i czasami między czytaniem 
uchwał czytam wiersze. Lubię też 
sporty wodne, tegoroczne lato było 
tak gorące, że nie można było o nich 
zapomnieć. Oczywiście mogłabym 
całymi dniami nie wychodzić z wody, 
ale czasu wolnego jest jednak mało. 
Poza sezonem letnim, jestem stałą 
bywalczynią na basenie i tam w gro-
nie przyjaciół nabieram sił do pracy. 

Dziękuję	za	rozmowę,	miałabym	
jeszcze	wiele	pytań	ale	wiem,	 że	
czekają	na	Panią	 liczne	obowiąz-
ki.	Proponuję,	byśmy	spotkały	się	
ponownie	po	nowym	roku.	Będzie	
znany	już	pełen	skład	prezydium	a	
po	XXXIII	zjeździe	będą	znane	rów-
nież	kierunki	działania	w	VII	kaden-
cji	 naszego	 samorządu.	 Jeszcze	
raz	proszę	przyjąć	serdeczne	gra-
tulacje,	życzę	owocnej	pracy	i	wy-
trwałości	w	realizacji	zadań.	Życzę	
wspaniałych	pomysłów	i	realizacji	
planów.	 A	 podejmowane	 decyzje	
niech	 będą	 przyjazne	 pielęgniar-
kom,	położnym	i	pielęgniarzom.

Ewa	Kamieniecka	
Redaktor	Naczelna	Biuletynu	

OIPiP	w	Olsztynie	
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XXXII Nadzwyczajny Sprawoz-
dawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych odbył się 
24 października 2015 roku. Zjazd 
rozpoczęła Przewodnicząca OR-
PiP Pani Maria Danielewicz. (całość 
wystąpienia prezentujemy na kolej-
nych stronach biuletynu). 

 Po wystąpieniach Przewodniczą-
cej i gości zakończono część oficjal-
ną Zjazdu.

W kolejnej części Delegaci wybra-
li Prezydium Zjazdu i przystąpiono 
do poszczególnych prac zjazdo-
wych. Przewodniczącą Zjazdu wy-
brano panią Mirosławę Sokół, Wice-
przewodniczącą została Małgorzata 
Zalewska a Sekretarzami Janina Łu-
cewicz i Dorota Kosiorek. Na Zjeź-
dzie obecnych było 169 delegatów, 
co stanowi 95,5% ogółu delegatów, 
a tym samym XXXII Nadzwyczajny 

Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgo-
wy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Warmii i Mazur był prawo-
mocny.

Poniżej prezentujemy część 
Uchwał podjętych na XXXII Nad-
zwyczajnym Okręgowym Zjeździe 
Pielęgniarek i Położnych Regionu 
Warmii i Mazur w Olsztynie.

w	 sprawie:	 udzielenia absoluto-
rium ustępującej Okręgowej Ra-
dzie Pielęgniarek i Położnych Re-
gionu Warmii i Mazur z siedzibą 
w Olsztynie

na	podstawie:	art. 30, pkt. 7 Ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o samorzą-

dzie pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. Nr 174 poz. 1038) 

uchwala	się	co	następuje:

§	1
Udziela się absolutorium ustępu-

jącej Okręgowej Radzie Pielęgnia-

rek i Położnych Regionu Warmii 
i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

§	2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

w	sprawie:	zatwierdzenia sprawoz-
dań	z działalności Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej 
i Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych

na	podstawie:	art. 30, pkt. 2 Ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o samorzą-

dzie pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. Nr 174 poz. 1038) 

uchwala	się	co	następuje:

§	1
Zatwierdza się sprawozdania 

z działalności za VI kadencję:
•  Okręgowej Komisji Rewizyjnej

•  Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej

•  Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych

§	2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

KRÓTKA INFORMACJA Z XXXII NADZWYCZAJNEGO SPRAWOZDAWCZO 
- WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Uchwała	nr	3	/	2015
XXXII	Nadzwyczajnego	Sprawozdawczo	Wyborczego	Okręgowego	Zjazdu	

Pielęgniarek	i	Położnych	Regionu	Warmii	i	Mazur
z	dnia	24	października	2015	r.

Sekretarz OZPiP 
Kosiorek Dorota

Przewodnicząca OZPiP 
Mirosława Sokół

Sekretarz OZPiP
Janina Łucewicz

Sekretarz OZPiP 
Kosiorek Dorota

Przewodnicząca OZPiP 
Mirosława Sokół

Sekretarz OZPiP
Janina Łucewicz

Uchwała	nr	4	/	2015
XXXII	Nadzwyczajnego	Sprawozdawczo	Wyborczego	Okręgowego	Zjazdu	

Pielęgniarek	i	Położnych	Regionu	Warmii	i	Mazur
z	dnia	24	października	2015	r.
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w	sprawie: wyboru Przewodniczą-
cej Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych na VII kadencję 

na	podstawie: art. 30, pkt. 4 Ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. Nr 174 poz. 1038)

uchwala	się	co	następuje:

§	1
Na podstawie protokołu Komisji 

Skrutacyjnej XXXII Nadzwyczajne-
go Sprawozdawczo Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Ma-
zur z siedzibą w Olsztynie stwierdza 

się, że w wyniku przeprowadzonego 
głosowania Przewodniczącą Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych VII kadencji wybrana została 
Pani Maria Danielewicz.

§	2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

w	 sprawie: wyboru Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej Pielęgniarek i Położnych 
VII kadencji

na	podstawie: art. 30, pkt. 4 Ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. Nr 174 poz. 1038)

uchwala	się	co	następuje:	

§	1	
Na podstawie protokołu Komisji 

Skrutacyjnej XXXII Nadzwyczajne-
go Sprawozdawczo Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych Regionu Warmii 
i Mazur stwierdza się, że w wyniku 

przeprowadzonego głosowania 
Okręgowym Rzecznikiem Odpowie-
dzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych VII kadencji wybrana zo-
stała Pani Ewa Doroszkiewicz.

§	2	
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Sekretarz OZPiP 
Kosiorek Dorota

Przewodnicząca OZPiP 
Mirosława Sokół

Sekretarz OZPiP
Janina Łucewicz

Sekretarz OZPiP 
Kosiorek Dorota

Przewodnicząca OZPiP 
Mirosława Sokół

Sekretarz OZPiP
Janina Łucewicz

Uchwała	nr	5	/	2015
XXXII	Nadzwyczajnego	Sprawozdawczo	Wyborczego	Okręgowego	Zjazdu	

Pielęgniarek	i	Położnych	Regionu	Warmii	i	Mazur
z	dnia	24	października	2015	r.

Uchwała	nr	6	/	2015	
XXXII	Nadzwyczajnego	Sprawozdawczo	Wyborczego	Okręgowego	Zjazdu	

Pielęgniarek	i	Położnych	Regionu	Warmii	i	Mazur
z	dnia	24	października	2015	r.
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w	sprawie: wyboru Przewodniczą-
cej Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych VII kadencji 

na	podstawie: art. 30, pkt. 4 Ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. Nr 174 poz. 1038)

uchwala	się	co	następuje:	
§	1

Na podstawie protokołu Komisji 
Skrutacyjnej XXXII Nadzwyczajne-
go Sprawozdawczo Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Mazur 
stwierdza się, że w wyniku przepro-

wadzonego głosowania Przewodni-
czącą Okręgowego Sądu Pielęgnia-
rek i Położnych VII kadencji wybrana 
została Pani Anna Wiejek.

§	2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Sekretarz OZPiP 
Kosiorek Dorota

Przewodnicząca OZPiP 
Mirosława Sokół

Sekretarz OZPiP
Janina Łucewicz

Uchwała	nr	7	/	2015
XXXII	Nadzwyczajnego	Sprawozdawczo	Wyborczego	Okręgowego	Zjazdu	

Pielęgniarek	i	Położnych	Regionu	Warmii	i	Mazur
z	dnia	24	października	2015	r.

w	sprawie: wyboru Przewodniczą-
cego Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
VII kadencji

na	podstawie:	art. 30, pkt. 4 Ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. Nr 174 poz. 1038)

uchwala	się	co	następuje:	
§	1	

Na podstawie protokołu Komisji 
Skrutacyjnej XXXII Nadzwyczajne-
go Sprawozdawczo Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Mazur 
stwierdza się, że w wyniku przepro-

wadzonego głosowania Przewodni-
czącym Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej VII kadencji został wybrany Pan 
Stanisław Goliński.

§	2	
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

Uchwała	nr	8	/	2015
XXXII	Nadzwyczajnego	Sprawozdawczo	Wyborczego	Okręgowego	Zjazdu	

Pielęgniarek	i	Położnych	Regionu	Warmii	i	Mazur
z	dnia	24	października	2015	r.

Sekretarz OZPiP 
Kosiorek Dorota

Przewodnicząca OZPiP 
Mirosława Sokół

Sekretarz OZPiP
Janina Łucewicz
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w	 sprawie: wyboru Zastępców 
Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych VII kadencji

na	podstawie: art. 30, pkt. 4 Ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. Nr 174 poz. 1038)

uchwala	się	co	następuje:	

§	1
Na podstawie protokołu Komisji 

Skrutacyjnej XXXII Nadzwyczajne-
go Sprawozdawczo Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Mazur 
stwierdza się, że w wyniku przepro-
wadzonego głosowania Zastępcami 
Okręgowego Rzecznika Odpowie-

dzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych zostały następujące 
osoby:
• Beata Lewandowska,
• Anna Sumeradzka,
• Teresa Wojtkiewicz,
• Olga Bielan.

§	2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

w	sprawie: wyboru członków Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych VII kadencji

na	podstawie: art. 30, pkt. 4 Ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. Nr 174 poz. 1038)

uchwala	się	co	następuje:	

§	1	
Na podstawie protokołu Komisji 

Skrutacyjnej XXXII Nadzwyczajne-
go Sprawozdawczo Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Mazur 
stwierdza się, że w wyniku przepro-
wadzonego głosowania członkami 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych VII kadencji zostały wy-
brane następujące osoby:
• Monika Dziel,

• Joanna Mikulewicz,
• Beata Brodowska,
• Elżbieta Najmowicz,
• Hanna Kordowska,
• Gabriela Róziecka,
• Alicja Nowik,
• Urszula Olszewska,
• Anna Olko.

§	2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.	

Sekretarz OZPiP 
Kosiorek Dorota

Przewodnicząca OZPiP 
Mirosława Sokół

Sekretarz OZPiP
Janina Łucewicz

Sekretarz OZPiP 
Kosiorek Dorota

Przewodnicząca OZPiP 
Mirosława Sokół

Sekretarz OZPiP
Janina Łucewicz

Uchwała	nr	10	/	2015
XXXII	Nadzwyczajnego	Sprawozdawczo	Wyborczego	Okręgowego	Zjazdu	

Pielęgniarek	i	Położnych	Regionu	Warmii	i	Mazur
z	dnia	24	października	2015	r.

Uchwała	nr	11	/	2015
XXXII	Nadzwyczajnego	Sprawozdawczo	Wyborczego	Okręgowego	Zjazdu	

Pielęgniarek	i	Położnych	Regionu	Warmii	i	Mazur
z	dnia	24	października	2015	r.
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w	sprawie: wyboru członków Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej VII kadencji

na	podstawie: art. 30, pkt. 4 Ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. Nr 174 poz. 1038)

uchwala	się	co	następuje:	

§	1	
Na podstawie protokołu Komisji 

Skrutacyjnej XXXII Nadzwyczajne-
go Sprawozdawczo Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Mazur 
stwierdza się, że w wyniku przepro-
wadzonego głosowania na człon-
ków Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
VII kadencji zostały wybrane nastę-
pujące osoby:

• Katarzyna Rogowska,
• Natalia Gątarska,
• Małgorzata Gerek,
• Małgorzata Waszczyńska

§	2	
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

w	sprawie:	wyboru członków Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych Regionu Warmii i Mazur z sie-
dzibą w Olsztynie VII kadencji	

na	podstawie:	art. 30, pkt. 4 Ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. Nr 174 poz. 1038)

uchwala	się	co	następuje:

§	1
Na podstawie protokołu Komisji 

Skrutacyjnej XXXII Nadzwyczajne-
go Sprawozdawczo Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych Regionu Warmii i Mazur 
stwierdza się, że w wyniku przepro-
wadzonego głosowania członkami 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych Regionu Warmii i Mazur VII 
Kadencji wybrane zostały następu-
jące osoby:
• Butkiewicz Elżbieta
• Binek Beata
• Dziedziula Dorota
• Fijołek Ewa
• Gadecka Wioletta
• Gutysz-Wojnicka Aleksandra
• Kacprzak Iwona
• Kocbach Teresa
• Korzeniewska Aleksandra
• Kosiorek Dorota

• Kosuda Katarzyna
• Koziołek Zofia
• Limanowicz Elżbieta
• Łapko Maria
• Łucewicz Janina
• Majchrzak-Kłokocka Elżbieta
• Mularonek Wanda
• Pepłowska Grażyna
• Plewik Barbara
• Romankiewicz Ewa
• Sokół Mirosława
• Zalewska Małgorzata

§	2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

Uchwała	nr	12	/	2015
XXXII	Nadzwyczajnego	Sprawozdawczo	Wyborczego	Okręgowego	Zjazdu	

Pielęgniarek	i	Położnych	Regionu	Warmii	i	Mazur
z	dnia	24	października	2015	r.

Sekretarz OZPiP 
Kosiorek Dorota

Przewodnicząca OZPiP 
Mirosława Sokół

Sekretarz OZPiP
Janina Łucewicz

Sekretarz OZPiP 
Kosiorek Dorota

Przewodnicząca OZPiP 
Mirosława Sokół

Sekretarz OZPiP
Janina Łucewicz

Uchwała	nr	13	/	2015	
XXXII	Nadzwyczajnego	Sprawozdawczo	Wyborczego	Okręgowego	Zjazdu	

Pielęgniarek	i	Położnych	Regionu	Warmii	i	Mazur
z	dnia	24	października	2015	r.
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w	 sprawie:	 wyboru delegatów na 
Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych VII kadencji	

na	podstawie:	art. 30, pkt. 5 Ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. Nr 174 poz. 1038)

uchwala	się co następuje:

§	1
Na podstawie protokołu Komisji 

Skrutacyjnej XXXII Nadzwyczajne-
go Sprawozdawczo Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii i Mazur 
stwierdza się, że w wyniku przepro-
wadzonego głosowania delegatami 
na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Po-
łożnych VII kadencji wybrane zosta-
ły następujące osoby:
• Czartoryjska-Kalinowska Elżbieta
• Danielewicz Maria

• Doroszkiewicz Ewa
• Kacprzak Iwona
• Kosiorek Dorota
• Kosuda Katarzyna
• Romankiewicz Ewa
• Sokół Mirosława
• Szymańska Bogumiła
• Zalewska Małgorzata

§	2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.

Drogie	Koleżanki	i	Koledzy,
Szanowni	Delegaci,

Dobiegła końca kolejna, VI Kaden-
cja Samorządu Zawodowego Pie-
lęgniarek i Położnych. Zakończyła 
pracę Okręgowa Komisja Wyborcza. 
Dokonaliśmy wyboru Delegatów 
w rejonach wyborczych i niebawem 
spotkamy się na XXXII Okręgowym 
Zjeździe Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą 
w Olsztynie. W trakcie Zjazdu, Sza-
nowni Delegaci, podsumujemy dzia-
łalność samorządu w mijającej ka-
dencji, dokonamy wyboru organów 
Okręgowej Izby na najbliższe 4 lata 
oraz najważniejsze - ustalimy kie-
runki i działania przyjmując uchwałę 
programową Samorządu Pielęgnia-
rek i Położnych na okres VII Kadencji 
w naszym regionie.

Trudno przedstawić w krótkim 
sprawozdaniu wszystkie zadania 
i inicjatywy ORPiP w Olsztynie reali-

zowane w ostatnich 4 latach. Stara-
liśmy się uczyć członków naszego 
samorządu odnaleźć się w gąszczu 
zmieniających się przepisów prawa 
i aktywnie włączać się w zapewnienie 
bezpieczeństwa legislacyjno - praw-
nego naszym zawodom. Intensywnie 
pracowaliśmy nad poprawą sytuacji 
zawodowej Pielęgniarek i Położnych, 
kierując się koniecznością powstrzy-
mania deprecjacji zawodu pielęgniar-
ki i położnej, jak również zagwaranto-
wania naszym koleżankom i kolegom 
należytych warunków pracy i płacy 
oraz rozwoju zawodowego i osobi-
stego, zgodnie z uchwałą NRPiP, po-
nieważ wszystkie te elementy bezpo-
średnio wpływają na bezpieczeństwo 
naszych pacjentów.

W okresie sprawozdawczym od-
było się 19 posiedzeń Okręgowej 
Rady. Podjęto 72 uchwały, 5 apeli, 5 
stanowisk i 3 wnioski. W VI Kadencji 
ORPiP w Olsztynie pracowali:

Błaszczyk Iwona, Bojarska Gra-
żyna, Chojnowska Barbara, Jur-
czyk Zofia, Jurkowska Danuta, Ko-
rzeniewska Aleksandra, Kosiorek 
Dorota, Koszykowska Małgorzata, 
Kowalska Danuta, Kwiatkowska 
Jadwiga, Lewandowska Elżbie-
ta, Łada Marzena, Łapko Maria, 
Łucewicz Janina, Marszelewska 
Anna, Mistera Jadwiga, Pepłowska 
Grażyna, Romankiewicz Ewa, Ru-
dzińska Gabriela, Sokół Mirosława, 
Taraszkiewicz Hanna, Zalewska 
Małgorzata.

Prezydium Okręgowej Rady obra-
dowało na 110 posiedzeniach i pod-
jęło 1207 uchwał w zakresie posia-
danych kompetencji i na podstawie 
upoważnienia udzielonego przez 
Okręgową Radę, które szczegółowo 
przedstawione są w dalszej części 
sprawozdania. 

Członkowie Prezydium ORPiP VI 
Kadencji w Olsztynie:

Sekretarz OZPiP 
Kosiorek Dorota

Przewodnicząca OZPiP 
Mirosława Sokół

Sekretarz OZPiP
Janina Łucewicz

Uchwała	nr	14	/	2015
XXXII	Nadzwyczajnego	Sprawozdawczo	Wyborczego	Okręgowego	Zjazdu	

Pielęgniarek	i	Położnych	Regionu	Warmii	i	Mazur
z	dnia	24	października	2015	r.

SPRAWOZDANIE KADENCYJNE
Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH REGIONU 

WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
2011 - 2015
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• Wiceprzewodnicząca - Małgorza-
ta Zalewska

• Wiceprzewodnicząca - Jadwiga 
Kwiatkowska

• Sekretarz - Danuta Jurkowska
• Skarbnik - Danuta Kowalska
• Członkowie - Mirosława Sokół, 

Iwona Błaszczyk

I.	 Okręgowa	 Rada	 zadania	 swo-
je	 realizowała	wspierana	dzia-
łaniami	18	Komisji	 i	Zespołów	
problemowych:

1. Komisją Pracy i Etyki Zawodowej,
2. Funduszem Zapomogowo- Po-

życzkowym i Szkoleniowym,
3. Komisją Konkursową,
4. Komisją ds. Kształcenia i Dosko-

nalenia Zawodowego,
5. Komisją ds. Opieki Stacjonarnej,
6. Zespołem ds. Pielęgniarstwa 

Operacyjnego
7. Komisją ds. Pielęgniarstwa Położ-

niczo - Ginekologicznego i Neo-
natologicznego,

8. Komisją Prawa i Legislacji,
9. Komisją ds. Pomocy Społecznej,
10. Komisją ds. Podstawowej Opie-

ki Zdrowotnej i Kontraktowania 
Świadczeń Zdrowotnych,

11. Zespołem Pielęgniarek Środo-
wiska Nauczania i Wychowania,

12. Komisją ds. Opieki Paliatywnej,
13. Komisją ds. Badań Naukowych 

i Rozwoju Zawodu,
14. Komisją ds. Opieki Psychia-

trycznej,
15. Komisja ds. Opieki Długotermi-

nowej,
16. Komisją ds. Pielęgniarstwa Epi-

demiologicznego,
17. Komisją Historyczną,
18. Komisja ds. Elektronicznej Do-

kumentacji Pielęgniarskiej.

Przy naszej Okręgowej Radzie 
działa również, pod aktywnym prze-
wodnictwem pani Janiny Mazurkie-
wicz, Klub Seniora. Klub organizuje 
coroczne spotkania dla Nestorek 
naszego zawodu, które cieszą sie 
dużym zainteresowaniem koleża-
nek. W mijające kadencji Panie spo-
tkały się cztery razy.

II.	Stwierdzenie	prawa	wykonywa-
nia	zawodu	pielęgniarki	i	położ-

nej.	Dokonywanie	wpisów	i	skre-
śleń	do	rejestru	okręgowej	izby.

• w latach 2011 - 2015 stwierdzono 
prawo wykonywania zawodu i wy-
dano zaświadczenie o prawie wy-
konywania zawodu 434 osobom, 
w tym 21 położnym.

• systematycznie dokonywano ak-
tualizacji i uzupełnienia danych 
w drukach prawa wykonywania 
zawodu - między innymi wpisano 
do rejestru 79 pielęgniarek i 21 
położnych, które przeniosły się 
z innych Okręgowych Izb z za-
miarem podjęcia pracy na tere-
nie działania OIPiP w Olsztynie, 
natomiast skreślono z rejestru 61 
pielęgniarek i 3 położne.

III.	Prowadzenie	Rejestrów	Okrę-
gowej	Izby

1. Centralny rejestr pielęgniarek 
i położnych:
Na dzień 30 września 2015 roku 

w Rejestrze OIPiP w Olsztynie figu-
rowały 7719 pielęgniarki (w tym 153 
mężczyzn) i 973 położne.

W stosunku do roku 2010 przy-
było nam 440 członków samorządu, 
w tym 411 pielęgniarek i 29 położ-
nych.

2. Rejestr Podmiotów Wykonują-
cych Działalność Leczniczą
Zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 
U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) OR-
PiP dokonuje wpisu indywidualnych 
i grupowych praktyk pielęgniarek 
i położnych do Rejestru Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczni-
czą i wydaje stosowne zaświadcze-
nia o wpisie. W trakcie kadencji:
• wpisano do rejestru 350 nowych 

praktyk pielęgniarskich,
• wpisano do rejestru 17 nowych 

praktyk położnych,
• wpisano do rejestru 1 nową prak-

tykę grupową, 
• wykreślono z rejestru 227 praktyk,
• na dzień 30 września 2015 roku 

w rejestrze było 1217 indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położ-
nych oraz 46 praktyk grupowych.

W ramach nadzoru nad wyko-
nywaniem zawodu w formie samo-

dzielnej praktyki przeprowadzono 
140 wizytacji zakończonych pozo-
stawieniem protokołów pokontro-
lnych. Czynności kontrolne obej-
mowały wizytacje pomieszczeń, 
zgodność prowadzenia praktyki 
z wpisem do rejestru, przegląd do-
kumentacji medycznej. Zdecydowa-
na większość praktyk funkcjonuje 
prawidłowo i posiada dokumentację 
prowadzoną wzorowo.

3. Rejestr Organizatorów Kształce-
nia Podyplomowego

• W okresie sprawozdawczym wpi-
sano do Rejestru Organizatorów 
Kształcenia Podyplomowego na 
terenie działania OIPiP w Olszty-
nie 82 kursy w różnych formach: 
specjalizacji, kursy kwalifikacyj-
ne, specjalistyczne oraz dokształ-
cające;

• kształcenie podyplomowe na te-
renie Izby prowadziło 13 upraw-
nionych podmiotów.

IV.	 Kształcenie	 przed	 i	 podyplo-
mowe	Pielęgniarek	i	Położnych

Udział członków samorządu 
w kreowaniu polityki kształcenia 
przeddyplomowego na terenie wo-
jewództwa, współpraca z uczelnia-
mi wyższymi naszego regionu oraz 
Ministerstwem Zdrowia. Opinio-
wanie projektów aktów prawnych 
oraz rozporządzeń wykonawczych 
dotyczących kształcenia podyplo-
mowego

Praca na rzecz uruchomienia 
kształcenia na Uniwersytecie War-
mińsko Mazurskim na poziomie 
studiów licencjackich i magister-
skich.

Ustalanie priorytetów dziedzin 
specjalizacji w ramach umowy z Mi-
nisterstwem Zdrowia na obszarze 
funkcjonowania OIPiP w Olsztynie.

Członkowie Komisji Kształcenia 
uczestniczyli w posiedzeniach ko-
misji kwalifikacyjnych oraz egzami-
nacyjnych różnych form kształcenia 
podyplomowego odbywających się 
w różnych ośrodkach kształcenia 
na terenie działania naszej izby 
oraz nadzorowali przeprowadza-
nie kształcenia przypominającego 
po 5-letniej przerwie w wykonywa-
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niu zawodu pielęgniarki i położnej, 
analizowali kwalifikacje opiekunów 
prowadzących szkolenia.

Przeszkolenie po ponad 5 letniej 
przerwie w wykonywaniu zawodu 
odbyło 61 pielęgniarek i 9 położ-
nych, które powróciły do wykony-
wania zawodu. Wszystkim prze-
szkolonym wydano zaświadczenia 
o odbytym przeszkoleniu.

Jednym z zadań samorządu jest 
prowadzenie nadzoru nad spełnie-
niem przez organizatorów kształ-
cenia wymaganych przepisami 
prawa warunków kształcenia. Ze-
spół Kontrolujący przeprowadził 29 
wizytacje zgodnie z obowiązującą 
procedurą kontroli, wszystkie pod-
dane kontroli ośrodki prowadzą 
szkolenie z dużym zaangażowa-
niem i niezwykłą dbałością o wy-
soki poziom dydaktyczny i jakość 
kształcenia.

W trakcie kadencji 2800 członków 
naszego samorządu podnosząc 
swoje kwalifikacje, czy to w ramach 
specjalizacji, czy kursu kwalifikacyj-
nego lub specjalistycznego, sko-
rzystało z refundacji części kosztów 
kształcenia, które przyznaje OIPiP 
w Olsztynie zgodnie z Regulami-
nem Funduszu Szkoleniowego. 
W mijającej kadencji była to kwota 
1490168,00 zł.

V.	Działania	na	rzecz	poprawy	wa-
runków	pracy	i	płacy	pielęgnia-
rek	i	położnych

Prace na rzecz poprawy warun-
ków pracy i płacy członków samo-
rządu Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych prowadziła w czasie 
trwania całej kadencji, w szczegól-
ności poprzez:
• realizację wniosków składnych 

przez Delegatów na Okręgowy 
Zjazd,

• pomoc prawną dla pielęgniarek 
i położnych w sprawach zawodo-
wych,

• poradnictwo i udział w media-
cjach z pracodawcami,

• opiniowanie i wydawanie sta-
nowisk w sprawach warunków 
udzielania świadczeń,

• opiniowanie aktów prawnych re-
gulujących wykonywanie zawodu.

Z powodu trudnej sytuacji zawo-
dowej członków samorządu i braku 
działań ze strony Rządu RP zmie-
rzających do jej poprawy, Naczelna 
Izba Pielęgniarek i Położnych pod-
jęła zdecydowane kroki w kierunku 
wdrożenia szeregu zmian oczekiwa-
nych przez pielęgniarki i położne. 
Powołano do życia zespoły pracu-
jące nad ustaleniami koniecznych 
zmian i możliwych działań w po-
szczególnych obszarach pielęgniar-
stwa i położnictwa.

W celu ujednolicenia, wzmoc-
nienia i skoordynowania działań 
podpisano porozumienia z Ogól-
nopolskim Związkiem Zawodo-
wym Pielęgniarek i Położnych, 
zarówno na szczeblu centralnym 
jak i w poszczególnych wojewódz-
twach. Ustalone priorytety i postu-
laty mające poprawić warunki pra-
cy i płacy skierowano do Premier 
Rządu RP. 

Przedstawiciele Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Olsz-
tynie we współpracy z Okręgową 
Radą Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu uczestniczyli w spotka-
niu z Panią Marszałek Województwa 
Wiolettą Śląska-Zyśk, Poseł Elżbietą 
Gelert oraz w spotkaniach z przed-
stawicielami Zarządu Związku Pra-
codawców Szpitali Warmii i Mazur. 
Rozmowy w całości poświęcone 
były możliwości poprawy warunków 
pracy i płacy pielęgniarkom oraz po-
łożnym wykonującym zawód na ob-
szarze naszego województwa.

W maju br. rozpoczęła się Kam-
pania Społeczna Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych pod ha-
słem „Ostatni dyżur”, której celem 
jest poinformowanie społeczeństwa 
polskiego o ogromnym zagroże-
niu społecznym wynikającym z la-
winowo zmniejszającej się liczby 
pielęgniarek i położnych w Polsce. 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych w Olsztynie bardzo aktyw-
nie włączyła się w jej realizację.

Głównym założeniem kampanii 
jest zebranie podpisów pod petycją 
(Receptą) kierowaną do polskich 
decydentów o podjęcie natychmia-
stowych działań w celu opracowa-
nia, a także wdrożenia programu 
zabezpieczenia społeczeństwa 

w świadczenia realizowane przez 
pielęgniarki i położne.

Konferencja Informacyjna „Ostat-
ni Dyżur” odbyła się w Olsztynie 31 
sierpnia 2015 r. W mediach ukazały 
się liczne relacje z konferencji oraz 
wywiady z przedstawicielami nasze-
go samorządu.

Kampania trwa nadal, jej zakoń-
czeniem planowanym na listopad 
2015, ma być udział przedstawicieli 
naszych zawodów w obradach sej-
mowych i przekazanie zebranych 
petycji nowoutworzonemu Rządowi 
do dalszej realizacji w kolejnych la-
tach.

Dotychczasowe działania skutko-
wały:
• wdrożeniem części postulowa-

nych zmian zapisów ustawy o za-
wodzie pielęgniarek i położnych 
oraz innych ustaw regulujących 
wykonywanie zawodu,

• podpisaniem porozumienia po-
między Ministrem Zdrowia, Preze-
sem NFZ, NIPiP i OZZPiP w spra-
wie podwyżek dla pielęgniarek 
i położniczych realizujących 
świadczenia zdrowotne finanso-
wane przez NFZ,

• nadal trwają ustalenia w sprawie 
objęcia wzrostem płac pielęgnia-
rek wykonujących zawód w ob-
szarach pielęgniarstwa nie pod-
ległych Ministrowi Zdrowia.

VI.	Promowanie	Samorządu	Pielę-
gniarek	i	Położnych,	integrowa-
nie	środowiska	zawodowego,	
współpraca	 z	 towarzystwami	
naukowymi	i	stowarzyszeniami	
pielęgniarek	i	położnych:

• Organizacja dwóch Konferencji 
z okazji Dnia Położnej i Między-
narodowego Dnia Pielęgniarki 
„Autonomia zawodowa pielęgnia-
rek i położnych”, „Współczesne 
pielęgniarstwo - szanse i zagro-
żenia”.

• Organizacja konferencji nauko-
wych, konferencji i warsztatów 
szkoleniowych oraz współor-
ganizacja konferencji i spotkań 
szkoleniowych oraz warsztatów 
edukacyjnych:

- 3 Ogólnopolskich Konferencji Na-
ukowych „Pielęgniarstwo - nauka 
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i praktyka”, pod hasłem prze-
wodnim: „Pielęgniarki i położne 
w nowoczesnej Europie”, „Nowe 
wyzwania, nowe możliwości” oraz 
„Pielęgniarstwo bez granic”.

- 2 Ogólnopolskich Konferencji 
Pediatrycznych: „Pielęgniarstwo 
pediatryczne - nowe wyzwania” 
współorganizowanych przez Pol-
skie Stowarzyszenie Pielęgniarek 
Pediatrycznych, pod patronatem 
Konsultanta Krajowego w Dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Pediatrycz-
nego, Wojewódzki Specjalistycz-
ny Szpital Dziecięcy w Olsztynie 
i ORPiP.

- V i VI Warmińsko-Mazurskie Fo-
rum Epidemiologiczne współor-
ganizowane z Warmińsko-Ma-
zurskim Kołem Pielęgniarek 
Epidemiologicznych oraz Kon-
sultantem Wojewódzkim w Dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego i ORPiP.

- Cykl konferencji szkoleniowych 
z okazji Światowego Dnia Zdro-
wia Psychicznego: „Życie ze schi-
zofrenią - od izolacji do wspar-
cia”, „Depresja Kryzys Globalny”, 
„Zdrowie psychiczne - dobro 
publiczne”, „Godność w zdrowiu 
psychicznym” współorganizowa-
nych przez Wojewódzki Zespołu 
Lecznictwa Psychiatrycznego, 
Olsztyńskie Stowarzyszenia Po-
mocy Psychicznie i Nerwowo Cho-
rych, Konsultanta Wojewódzkiego 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psy-
chiatrycznego, Szpital Psychia-
tryczny w Węgorzewie i ORPiP.

- Cykl Konferencji szkoleniowych 
organizowanych przez Oddział 
Warmińsko-Mazurski Polskie-
go Towarzystwa Pielęgniarek 
Anestezjologicznych i Inten-
sywnej Opieki przy współpracy 
ORPiP: „Aktualne Problemy pie-
lęgniarskie w anestezjologii inten-
sywnej opiece”, 

- V i VI Wojewódzka Konferencja 
Położnych - „Położna, Położny - 
mój zawód, moja pasja”, „Profe-
sjonalna położna - zdrowe poko-
lenie”

- I Warmińsko-Mazurska Konferen-
cja Diabetologiczna „Teraźniej-
szość i przyszłość edukacji dia-
betologicznej”, zorganizowana 

przez Stowarzyszenie Edukacji 
Diabetologicznej pod patronatem 
ORPiP w Olsztynie.

- Konferencja szkoleniowa „Blok 
operacyjny, a bezpieczeństwo pa-
cjenta i personelu we współpracy 
z Centralną Sterylizatornią”

- Cyklu szkoleń nt. „Wdrażania 
w praktyce Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie sposobu ustalania 
minimalnych norm zatrudnienie 
w podmiotach leczniczych nie 
będących przedsiębiorcami”.

- Warsztatów szkoleniowych „Pla-
nowanie Opieki Według Między-
narodowego Standardu ICNP” 
(dwie edycje).

- Cyklu szkoleń „Badania naukowe 
w pielęgniarstwie - zasady pisania 
prac i przygotowania prezentacji” 
(dwie edycje).

- Cyklu szkoleń (55) prowadzonych 
przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej 
na temat: zasad wykonywania 
zawodu, odpowiedzialności za-
wodowej i praw pacjenta.

- Cykl spotkań szkoleniowych dla 
kadry pielęgniarskiej Domów Po-
mocy Społecznej: „Etyka w pracy 
pielęgniarek”, „Sposób stosowa-
nia i dokumentowania zastoso-
wania przymusu bezpośredniego 
oraz dokonania oceny zasadności 
jego zastosowania”, „Cukrzyca - 
jako choroba XXI wieku, alkoho-
lizm i inne uzależnienia”, „Gruźlica 
- objawy, leczenie, profilaktyka”, 
„Problemy odleżyn i nietrzymania 
moczu ważnym zagadnieniem 
w opiece nad pacjentem w wieku 
starszym”, „Specyfika opieki nad 
chorym z otępieniem”, „Jak roz-
poznać stany nagłe u podopiecz-
nych u podopiecznych w DPS”.

- Konferencji szkoleniowej „Pielę-
gniarka Rodzinna wsparciem dla 
pacjentów niesamodzielnych i ich 
opiekunów - Damy radę z Pielę-
gniarką Rodzinną” organizowanej 
z przez Fundację „Razem Zmie-
niamy Świat” pod patronatem 
Konsultanta Krajowego w Dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Rodzinne-
go, przy współudziale ORPiP.

- Cykl konferencji szkoleniowych 
dla Pielęgniarek i Położnych Śro-

dowiska Nauczania i Wychowa-
nia nt. „Działania Profilaktyczne 
podejmowane przez pielęgniarki 
i położne w środowisku naucza-
nia i wychowania”, „Ocena roz-
woju dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym” współorganizowane 
przez Wojewodę Warmińsko-Ma-
zurskiego i ORPiP.

- Konferencji szkoleniowej „Wirus 
HIV w placówkach ochrony zdro-
wia, jak chronić siebie i pacjenta”.

- Cyklu szkoleń organizowanych 
przy współpracy z firmą Pelargos 
Sp. z o.o. dla położnych i pielę-
gniarek: „Pierwsza pomoc w sytu-
acji zagrożenia życia noworodków 
i niemowląt. Standardy postępo-
wania. Powrót do aktywności ko-
biet po porodzie” itp. tematy (10 
edycji).

- Cykl szkoleń pt.: „Najnowsze 
przepisy w praktyce wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki i położ-
nej. Prawa pacjenta i zdarzenia 
medycznie niepożądane”, „ Nowe 
zasady prowadzenia dokumenta-
cji medycznej” (4 edycje). 

- Konferencja pt.: „Jakość życia 
osób starszych” współorganizo-
wana z Centrum Szkoleń „Kora” 
w Sopocie.

- II Konferencja Naukowo - Szko-
leniowa pt.: „Niwelowanie różnic 
w pielęgniarstwie od nauki do 
praktyki” dla studentów kierunku 
Pielęgniarstwo UWM, we współ-
pracy z ORPiP.

- „Rola pielęgniarki i położnej w ze-
spole terapeutycznym” organizo-
wana przez „Pro Medica” Mazur-
ski Centrum Zdrowia w Ełku we 
współpracy z ORPiP.

- Szkolenie dla Członków Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych pt.: „Podstawy prawne funk-
cjonowania Okręgowych Sądów 
Pielęgniarek i Położnych oraz 
Postępowanie przed Okręgowym 
Sądem I Instancji”. 

- Szkolenie pt.: „Zasady żywienia 
dojelitowego pacjenta w środo-
wisku domowym” zorganizowane 
wspólnie z Firmą Kabi Polska dla 
dla pielęgniarek opieki długoter-
minowej.

- Spotkanie szkoleniowe dedy-
kowane Pielęgniarkom Epide-
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miologicznym Regionu War-
mińsko-Mazurskiego na temat: 
„Zapobiegania zranieniom ostry-
mi narzędziami w sektorze opieki 
medycznej w świetle dyrektywy 
Unii Europejskiej 2010/32/EU 
z dnia 10 maja 2010 r. ”, „Kontrola 
zakażeń szpitalnych”. 

- Cykl szkoleń dla pielęgniarek oraz 
położnych środowiska nauczania 
i wychowania: „Promocja i ochro-
na zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży w praktyce naucza-
nia i wychowania” (2 edycje); 
„Dziecko z cukrzycą w szkole 
i w przedszkolu choroby neurolo-
giczne u dzieci”; „Dokumentacja 
medyczna w praktyce pielęgniarki 
i położnej środowiska nauczania 
i wychowania”.

- Cykliczne spotkania szkoleniowe 
dla Kierowniczej Kadry Pielęgnia-
rek i Położnych nt.: „Wykonywa-
nie zawodu pielęgniarki i położ-
nej zgodnie z nowymi ustawami 
i wartościowanie stanowisk pracy 
w ochronie zdrowia”, „Elektro-
niczna dokumentacja pielęgniar-
ska - doświadczenia z wdrażania 
i wykorzystania Klasyfikacji Dia-
gnoz Pielęgniarskich w Polsce”.

- Konferencja dla pielęgniarek 
i położnych „Nie pozwól odlecieć 
swojemu szczęściu” w ramach 
kampanii profilaktyka używania 
substancji psychoaktywnych 
przez kobiety w ciąży. Zorgani-
zowana we współpracy przez 
Wojewodę Warmińsko-Mazur-
skiego, WSSE, Wojewódzki Spe-
cjalistyczny Szpital Dziecięcy oraz 
ORPiP w Olsztynie.

- Konferencja szkoleniowa przygo-
towana przez firmę Nestle pod pa-
tronatem ORPiP w Olsztynie dla 
Pań Położnych: „Postępowanie 
z noworodkiem przedwcześnie 
urodzonym”, „Cukrzyca ciężarnej 
- znaczenie dla płodu i noworod-
ka”, „Dokumentacja medyczna 
w praktyce pielęgniarki i położnej 
środowiskowej”, „Badania prze-
siewowe noworodków”.

- Konferencji szkoleniowej „Pie-
lęgniarka Rodzinna wsparciem 
dla pacjentów nie samodzielnych 

i ich opiekunów - Damy radę 
z Pielęgniarka Rodzinna” orga-
nizowanej z przez Fundację „Ra-
zem Zmieniamy Świat” pod pa-
tronatem Konsultanta Krajowego 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ro-
dzinnego, przy współudziale ORP.

To tylko część spotkań szkolenio-
wych i konferencji, które odbyły sie 
w naszym regionie w ostatnich 4 la-
tach. Pragnę podkreślić, iż zdecydo-
wana większość tych wydarzeń była 
bezpłatna dla członków naszego 
samorządu, finansowana z budże-
tu Izby i możliwa do zrealizowania 
dzięki współpracy z towarzystwami 
naukowymi i stowarzyszeniami pie-
lęgniarek i położnych, współpracy 
poszczególnych komisji z różnych 
obszarów pielęgniarstwa ORPiP 
w Olsztynie, współpracy z konsul-
tantami wojewódzkimi i krajowymi 
w różnych dziedzinach pielęgniar-
stwa oraz Warmińsko-Mazurskim 
Urzędem Wojewódzkim

VII.	Działalność	informacyjna.

Wydaliśmy w nowej, zmienionej 
szacie 14 numerów biuletynu OIPiP 
w Olsztynie, na łamach którego 
zamieszczamy uchwały i stano-
wiska ORPiP, ale również artykuły 
okolicznościowe związane z tema-
tyką zawodową, przez wznowienie 
kalendarium ORPiP w Olsztynie 
szczegółowo informujemy o pracy 
samorządu. Przedstawiamy osią-
gnięcia koleżanek, każda/ każdy 
z nas ma możliwość podzielić się 
swoimi zawodowymi doświadcze-
niami, przemyśleniami, zdać relacje 
z ciekawych kongresów, sympozjów 
czy konferencji, poznać opinie rad-
cy prawnego i pochwalić umiejętno-
ściami kulinarnymi podając przepis 
na łatwe w przygotowaniu i prze-
pyszne ciasto.

Prowadzimy stronę internetową, 
zmodernizowaną w tej kadencji, 
z bieżącymi informacjami z prac OR-
PiP w Olsztynie, NRPiP w Warsza-
wie i aktualnościami dotyczącymi 
wykonywania zawodu pielęgniarki 
i położnej.

Ukazały się artykuły prasowe, 
audycje radiowe oraz programy 
telewizyjne z udziałem członków 
Prezydium zarówno w mediach lo-
kalnych jak i ogólnopolskich. Dzięki 
podpisanej umowie o współpracy 
z TV Regionalną powstał:
- film pt.: „Rola położnej środowi-

skowej w przygotowaniu kobiety 
do roli matki” (3 „zajawki” i emisja 
filmu 8-12 maja 2012 r.)

- film „O roli pielęgniarek anestezjo-
logicznych i instrumentariuszek 
w opiece nad pacjentem opero-
wanym” zrealizowany w SP ZOZ 
MSW i Warmińsko-Mazurskim 
Centrum Onkologii w Olsztynie 
(wyemitowany 5 razy w grudniu 
2012 r.)

- Wznowiliśmy dwa wydania Ko-
deksu Etyki Zawodowej Pielę-
gniarki i Położnej Rzeczpospolitej 
Polskiej.

- Wydaliśmy „Opis stanowisk pra-
cy” publikacja opracowana w ra-
mach pracy Komisji d/s Opieki 
Stacjonarnej

- Opracowano materiały infor-
macyjne dla pielęgniarek i po-
łożnych dotyczących zasad 
przeprowadzenia konkursu na 
kierownicze stanowiska pielę-
gniarskie w ramach pracy Komi-
sji Konkursowej

- Zorganizowaliśmy Konferencje in-
formacyjną „Ostatni dyżur”, kon-
ferencja była dziewiątym spotka-
niem w kraju. Udział w konferencji 
wzięli parlamentarzyści różnych 
ugrupowań politycznych, przed-
stawiciele wszystkich instytucji 
odpowiedzialnych za organizacje 
ochrony zdrowia w naszym woje-
wództwie, przedstawiciele organi-
zacji pacjenckich, przedstawiciele 
placówek medycznych oraz re-
prezentanci naszego środowiska 
w trakcie konferencji przedsta-
wiono zabezpieczenie społeczeń-
stwa polskiego w świadczenia 
realizowane przez pielęgniarki 
i położne oraz stan pielęgniarstwa 
w Polsce i na Warmii i Mazurach.



Nr 04 • X – XII 2015r.

13

VIII.	Inna	 ustawowa	 działalność	
Okręgowej	Rady

1. Jako ośrodek	wzajemnego	uzna-
wania	kwalifikacji	zawodowych 
zgodnie z wytycznymi Dyrektyw 
UE wydano 144 zaświadczeń po-
twierdzających posiadane kwalifi-
kacje zawodowe przez pielęgniar-
ki i położne starające się o pracę 
poza granicami Polski. Okręgowa 
Izba posiada również kompeten-
cje do uznawania kwalifikacji 
i przyznawania prawa wykonywa-
nia zawodu dla obywateli państw 
spoza UE oraz pełni rolę ośrodka 
informacyjno - edukacyjnego dla 
cudzoziemców i obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
udzielając konsultacji i wyjaśnień 
dotyczących zasad wykonywania 
zawodu w Polsce. Funkcjonuje 
również system wymiany infor-
macji na rynku wewnętrznym IMI, 
który pozwala na łatwiejsze poro-
zumiewanie miedzy instytucjami 
administracji państwowej w in-
nych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej. 

2. Działalność	 zapomogowo-po-
życzkowa - Okręgowa Rada 
kontynuuje funkcjonowanie Fun-
duszu zapomogowo-pożycz-
kowego ponieważ wzrasta licz-
ba koleżanek potrzebujących 
wsparcia finansowego. Zgodnie 
z obowiązującym regulaminem 
przyznano w ramach działalności 
samopomocowej 2740 pożyczek 
zwrotnych na kwotę 817000.00 zł 
oraz 523 pożyczek bezzwrotnych 
na kwotę 99000.00 zł. Wszystkie 
wnioski o pożyczkę zwrotną, jak 
również bezzwrotną rozpatrywa-
ne są na bieżąco.

3. Kontynuowano cykliczne spo-
tkania	 informacyjno-szko-
leniowe	 z	 Pełnomocnymi	
Przedstawicielami	 ORPiP. 
Tematy szkoleń to: „Bezpie-
czeństwo prawne pielęgniarki 
w aspekcie nowych ustaw”, „Za-
rządzanie ryzykiem w ochronie 
zdrowia”, „Ubezpieczenie do-

browolne pielęgniarek i położ-
nych”, „Opieka trans graniczna”, 
„Prawa pacjenta i zdarzenia me-
dycznie niepożądane”

4. Członkowie ORPiP uczestniczy-
li w 133	komisjach	konkurso-
wych, w tym w 104 na stanowi-
ska pielęgniarskie (dyrektor ds. 
pielęgniarstwa, naczelna pielę-
gniarka, przełożona pielęgnia-
rek i pielęgniarka oddziałowa), 
29 na stanowiska: ordynatora, 
z-cy dyrektora ds. lecznictwa 
i na stanowisko kierownika przy-
chodni. 

5. Kontynuowano wieloośrodkowe, 
pilotażowe badania „Ocena po-
ziomu bólu u pacjentów nieprzy-
tomnych wentylowanych mecha-
nicznie”.

6. Opiniowano ok. 100 projektów 
aktów prawnych dotyczących 
obszaru pielęgniarstwa ze szcze-
gólnym uwzględnieniem projek-
tów odnoszących się do procesu 
kształcenia i doskonalenia zawo-
dowego, warunków pracy wy-
konywania zawodu pielęgniarki 
i położnej oraz organizacji opieki 
w tym norm zatrudnienia i doku-
mentacji medycznej.

7. Kreowanie	Polityki	w	sektorze	
ochrony	zdrowia

 Członkowie Prezydium uczestni-
czyli w cyklicznych spotkaniach 
Rady Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału NFZ, w pracach admi-
nistracji rządowej i samorządowej 
na różnych szczeblach, monitoru-
jąc, opiniując i negocjując warun-
ków wykonywania zawodu.

8. Wspieraliśmy działania NRPiP :
-  zawód pielęgniarki i położnej za-

wodem zamawianym,
- ustanowienie rezydentury dla pie-

lęgniarki i położnej wchodzącej 
do zawodu,

-  wprowadzenia standardu pracy 
dla pielęgniarek operacyjnych,

-  ustanowienia minimalnej płacy 
dla pielęgniarki i położnej,

-  wprowadzenia zapisów ustawo-
wych o bezpłatnym udostępnie-
niu pielęgniarkom i położnym 
środowiska nauczania i wycho-
wania gabinetów profilaktyki 
w szkołach,

-  wprowadzenia zapisów ustawo-
wych o nieopodatkowywaniu re-
fundacji za szkolenia uzyskiwa-
nych z funduszy samorządu,

-  umocnienia pielęgniarki w syste-
mie ratownictwa.

Minioną kadencję oceniam jako 
dobrą, choć nie był to okres tyl-
ko sukcesów. Zaczęto dostrzegać 
w naszym środowisku, siłę i jedno-
myślność w podejmowanych działa-
niach. Mam nadzieję, że ta siła i soli-
darność w przyszłej kadencji będzie 
rosła i będzie wpływała na zmiany, 
których oczekuje nasze środowisko. 
Wierzę, że wystarczy jej nam, aby 
pokonać przeciwności.

Kolejny	 już	 raz,	 bardzo	 ser-
decznie	 dziękuję	 za	 pełną	 za-
angażowania	 pracę	 Członkom	
Prezydium	i	Okręgowej	Rady	Pie-
lęgniarek	i	Położnych,	Okręgowe-
mu	Rzecznikowi	Odpowiedzialno-
ści	Zawodowej	i	Jego	Zastępcom,	
Członkom	 Okręgowego	 Sądu	
i	Okręgowej	Komisji	Rewizyjnej,	
Pełnomocnym	 Przedstawicie-
lom,	 Przewodniczącym	 i	 Człon-
kom	Komisji	Problemowych	oraz	
Członkom	 Zespołu	 Redakcyjne-
go	Biuletynu	 -	dziękuje	za	wysi-
łek	 włożony	 w	 realizację	 celów	
samorządowych,	 a	 zwłaszcza	
celu	głównego,	jakim	jest	dbanie	
o	interesy	społeczne	i	zawodowe	
pielęgniarek	 i	 położnych	 w	 Pol-
sce.	Serdecznie	dziękuję	również	
Pracownikom	 Biura	 za	 twórcze	
i	merytoryczne	wsparcie.	Wspól-
na	 praca	 z	 WAMI	 była	 dla	 mnie	
zaszczytem	i	inspiracją.

Do	zobaczenia	na	Okręgowym	
Zjeździe	 24	 października	 2015	
roku

Przewodnicząca	ORPiP
Maria	Danielewicz
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20.08.2015 Posiedzenie Komisji ds. Badań Naukowych i Rozwoju Zawodowego ORPiP.
25.08.2015 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych. „Kampania ostatni dyżur” Stanowisko NRPiP na decyzje Ministra Zdrowia w sprawie 
warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych.

26.08.2015 Warsztaty szkoleniowe w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie z osobistej pompy in-
sulinowej, w których uczestniczyło 12 pielęgniarek i położnych środowiska nauczania i wychowania.

28 .08.2015 Szkolenie w Kętrzynie zorganizowane przez OIPiP w Olsztynie nt. „Prawa pacjenta”. Udział Prze-
wodniczącej ORPiP.

31.08.2015 Konferencja w ramach kampanii „Ostatni dyżur” zorganizowana przez Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Olsztynie i Elblągu, w której uczestniczyli członkowie samorządu zawodowego pielęgnia-
rek i położnych całego regionu, parlamentarzyści, przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów 
leczniczych, przedstawiciele organizacji pacjentów oraz media.

2.09.2015 Posiedzenie Komisji Pomocy Społecznej ORPiP.
4.09.2015 Szkolenie w Olsztynie nt. „Blok operacyjny – jakość i bezpieczeństwo” organizowane przez Zespół 

ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego ORPiP.
4.09.2015 Konferencja w Olsztynie „Profesjonalna położna – zdrowe pokolenie” zorganizowana przez OIPiP 

w Olsztynie wraz z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, w której uczestniczyło 77 położnych oraz 
zaproszeni goście.

5.09.2015 Posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej oraz Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP.
5.09.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 16 uchwał w sprawie: refundacji kosztów wynajmu auto-

karów celem udziału w  demonstracji 10 września 2015r w Warszawie, zmiana wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe, skreślenie z rejestru ORPiP w Olsztynie, wpis do rejestru ORPiP w Olsz-
tynie, stwierdzenie i wydanie prawa wykonywania zawodu położnej i pielęgniarek.

9.09.2015 Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP - przyznano 29 
zapomóg, 139 pożyczki zwrotne na kwotę 153.500,00 zł oraz 138 refundacji na kwotę 78.827,40 zł. 

12-13.
09.2015

Współudział OIPiP w Olsztynie w organizacji spotkania szkoleniowego „Dzisiaj, jutro i jak 
w szpiczaku”.

16.09.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 10 uchwał w sprawie: wpisu do rejestru pielęgniarek OR-
PiP, stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki , zmiany wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, wpisu do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe.

17.09.2015 Posiedzenie Komisji Konkursowej ORPiP.
17-19.

09.2015 
Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii.

24.09.2015 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIPiP w Olsztynie.
25.09.2015 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.
25.09.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 3 uchwały: udzielenie wsparcia finansowego emerytowanemu 

pracownikowi biura, refundacji kosztów wynajmu autokarów celem udziału w demonstracji w Warszawie 
10 września 2015r, pokrycie kosztów organizacji konferencji „Profesjonalna położna - zdrowe pokolenie”.

28.09.2015 Szkolenie w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie zorganizowane przez Komisję 
Pracy i Etyki Zawodowej „Pielęgniarka – pacjent, problemy, aspekty prawne”, w którym wzięło 
udział 45 pielęgniarek i położnych.

29-30.
09.2015 

Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w programie posiedzenia: sprawozdanie z prac Komisji problemowych działających 
przy NRPiP, „Ostatni Dyżur - 125 dni Kampanii”, nowe programy w zakresie kształcenia pody-
plomowego, „Prewencja wykroczeń zawodowych pielęgniarek i położnych” NRzOZ, Europejska 
Legitymacja Zawodowa, podsumowanie działalności organów NRPiP.

Z PRAC ORPiP W OLSZTYNIE 
Kalendarium	Okręgowej	Rady	Pielęgniarek	i	Położnych	

Regionu	Warmii	i	Mazur	z	siedzibą	w	Olsztynie
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30.09.2015 Udział Wiceprzewodniczącej ORPiP – Małgorzaty Zalewskiej w uroczystej inauguracji Roku Akademic-
kiego 2015/2016 na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 

1.10.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 10 uchwał w sprawie: wykreślenia wpisu do rejestru pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą, skreślenia z rejestru ORPiP w Olsztynie, wydania 
nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, wpisu do rejestru ORPiP w Olsztynie, 
stwierdzenia i wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

1.10.2015 Posiedzenie Komitetu organizacyjnego XXXII Nadzwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. 

2 .10.2015 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 
na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. 

5-6.10.2015 Warsztaty szkoleniowe w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie dla pielęgniarek 
POZ, „Dokumentacja medyczna”.

7.10.2015 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

7.10.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 4 uchwały w sprawie: skreślenia z rejestru ORPiP, przy-
znania ryczałtów Przewodniczącym Komisji i Zespołów problemowych za III kwartał, wykreślenia 
wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dofinansowania szkolenia 
„Wprowadzenia i wdrożenia elektronicznej dokumentacji POZ i Opiece Długoterminowej w opar-
ciu o fundusze unijne”, wpisu do rejestru ORPiP.

9.10.2015 Współudział OIPiP w Olsztynie w organizacji Konferencji „Godność w zdrowiu psychicznym” 
z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

14.10.2015 Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Olsztynie na stanowiska pielęgniarek oddziałowych oddziałów: Położniczo 
– Ginekologicznego; Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

14.10.2015 Posiedzenie Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP - przyznano 26 
zapomóg, 69 pożyczki zwrotne na kwotę 82.000,00 zł oraz 70 refundacji na kwotę 57.694,06 zł 

15.10.2015 Szkolenie w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie zorganizowane przez Komi-
sję ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz Komisję Kształcenia Podyplomowego ORPiP 
w Olsztynie „Blok operacyjny we współpracy z centralną sterylizatornią a bezpieczeństwo pacjenta 
i personelu”, w którym uczestniczyło 49 pielęgniarek i położnych.

15.10.2015 Posiedzenie Komisji Kształcenia Podyplomowego ORPiP w Olsztynie.
16-17.

10.2015
Współudział OIPiP w Olsztynie w organizacji Konferencji szkoleniowo – warsztatowej „Warsztaty 
epidemiologiczne”, w których wzięło udział 55 pielęgniarek.

17.10.2015 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w XXIV Okręgowym Zjeździe Aptekarzy w Olsztynie.
17.10.2015 Udział Przewodniczącej ORPiP w Posiedzeniu Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych 

w Polsce Oddział Terenowy w Olsztynie.
20.10.2015 Warsztaty szkoleniowe w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie „Rehabilitacja 

przyłóżkowa” – Udział wzięło 59 pielęgniarek i położnych.
21.10.2015 Posiedzenie Prezydium ORPiP. Podjęto 17 uchwał dotyczących: współorganizacji konferencji 

„Nowe kompetencje pielęgniarek i położnych a odpowiedzialność i ryzyko zawodowe”, wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, wpis do rejestru ORPiP, stwierdze-
nie prawa wykonywania zawodu, skreślenia z rejestru ORPiP.

22.10.2015 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w Wojewódzkich obchodach Dnia Ratownictwa 
Medycznego. Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych i odznaczonych koleżanek Pielęgniarek 
Systemu Ratownictwa.

24.10.2015 XXXII Nadzwyczajny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, podjęto 14 
uchwał oraz 3 apele. 

7.11.2015 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w konferencji organizowanej przez Inter Ubez-
pieczenia i Okręgową Radę Lekarską.

13.11.2015 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w koncercie z okazji Dnia Niepodległości 
„Święta Miłość Kochanej ojczyzny”.

16.11.2015 Współudział OIPiP w Olsztynie w organizacji Konferencji w Giżycku „Nowe kompetencje zawodo-
we pielęgniarek i położnych a odpowiedzialność zawodowa i ryzyko zawodowe”
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Niebawem obchodzić będziemy 
25 rocznicę powstania naszego sa-
morządu zawodowego. Ćwierćwie-
cze istnienia jest doskonałą chwilą 
aby bardziej refleksyjnie spojrzeć na 
ten miniony czas. Wiele było trud-
nych momentów, zawiłych spraw 
wymagających rozwikłania, sukce-
sów, porażek, chwil radości, cza-
sami zwątpienia, smutku, a także 
chwil poczucia skuteczności. Zbliża 
się moment bilansowania przepra-
cowanych 25 lat.

Nasza Okręgowa Izba Pielęgnia-
rek i Położnych nie jest bezimienną 
organizacją, instytucją z adresem do 
korespondencji. Mamy wiele osią-
gnięć, a także ogromny potencjał 
tkwiący w każdym z nas. Możemy 
dzisiaj śmiało pomyśleć o symbolu, 
który będzie nas wzmacniał i jed-
noczył w działaniach w kolejnych 
latach. Kiedyś w rozmowie z panią 
Marią Danielewicz pojawił się temat 
sztandaru. To właśnie pomysł, posia-
danie własnego sztandaru nie dawał 
mi spokoju. Każdy zawód ma własne 
symbole. Jednym z takich symboli 
jest sztandar. Stanowi on znak tożsa-
mości wspólnoty. Łączy tych, którzy 
urzeczywistniają te same wartości 
i dzięki temu stanowi znak ciągłości 
i trwania. 

Człowiek jako jedyne ze stworzeń 
na Ziemi określa siebie i swoje rela-
cje do świata za pomocą symboli. 
Są one ważne zarówno dla pozna-
nia i rozumienia otaczającej nas 
rzeczywistości jak i siebie samych. 
Dzięki symbolom człowiek mógł 
stworzyć naukę, literaturę i sztukę. 

Symbol umożliwiał nie tylko nada-
wanie znaczenia światu i uczynienie 
go „naszym światem”, ale na jego 
przekroczenie i wyjście, ku temu 
co nie-nazwane, na zbliżenie się do 
tego co nie-wypowiedziane czyli na 
spotkanie z Transcendencją. Każdy 
z nas jest homo symbolicus, czło-
wiekiem posługującym się symbola-
mi. Dlatego symbole są dla nas tak 
ważne, a niektóre z nich otaczamy 
wprost czcią. Sztandar jest sym-
bolem więzi, konkretnych wartości 
– łączy, motywuje do działania i na-
pełnia optymizmem.

Zapoznałam się z symboliką i tre-
ścią sztandarów izb pielęgniarskich, 
uzewnętrzniają one wartości ducho-
we i moralne pielęgniarek i położ-
nych, wyrażają głęboką duchowość 
tych, którym bliska jest idea zawodu 
zaufania publicznego, idea niesienia 
pomocy choremu, otaczania go tro-
skliwą opieką.

My, pielęgniarki i położne z re-
gionu Warmii i Mazur powinnyśmy 
dołączyć do grona tych, posiada-
jących swój własny symbol, wszak 
posiadanie własnego sztandaru 
dodaje prestiżu tym samym więcej 
szacunku. Świadczy o wysokiej kul-
turze społeczności, poszanowaniu 
tradycji oraz o wysokim stopniu 
sprawności organizacyjnej, stanowi 
także symbol zbiorowej i osobistej 
godności. 

Pielęgniarki i położne mają swój 
własny hymn, składają uroczyste 
przyrzeczenie, dobrze byłoby gdy-
by pomiędzy tymi elementami swoje 
miejsce znalazł nasz sztandar.

Musimy także pamiętać o tym, 
iż posiadanie sztandaru wiąże się 
z odpowiedzialnością za swoje po-
stępowanie. Sztandaru nie wolno 
bowiem splamić niegodziwym czy-
nem, zachowaniem, sprzeniewie-
rzeniem czy zszarganiem opinii.

Posiadanie sztandaru wiążę się 
również z obowiązkami albowiem 
powinien on towarzyszyć członkom 
samorządu w najważniejszych wy-
darzeniach organizacyjnych. Na-
tomiast w chwilach zarówno tych 
radosnych jaki i smutnych wokół 
niego wszyscy się jednoczą. Z uwa-
gi na to, że jest on czymś wyjątko-
wym i szczególnym powinien być 
traktowany z należytym mu szacun-
kiem, otoczony czcią i honorem. 
Rangę sztandaru podnosi fakt jego 
poświęcenia, ma on więc oprócz 
wymiaru świeckiego również wy-
miar religijny, co jest dodatkowym 
powodem oddawania mu należnych 
honorów.

Od 38 lat pracuję w zawodzie 
pielęgniarki, a od początku istnie-
nie czyli od 25 lat współpracuję 
z OIPiP. Nie traktuję tej społecznej 
pracy jako obowiązku, ale jako swo-
ją powinność. Te wszystkie lata pra-
cy pozwoliły mi dokładnie poznać 
środowisko zawodowe. Pielęgniar-
ki i położne regionu Warmii i Mazur 
hołdują wartością zawartym w sym-
bolice sztandaru i na niego zasługu-
ją. Ze swojej strony oferuję Nowej 
Radzie pomoc w merytorycznym 
projekcie i szczegółowym opraco-
waniu ceremoniału sztandarowego.

CZY SZTANDAR JEST TYLKO SYMBOLEM?
Zofia	Małgorzata	Jurczyk - przewodnicząca Komisji Historycznej VI kadencji przy ORPiP w Olsztynie.
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Blok operacyjny jest miejscem, 
które wymaga szczególnej dba-
łości o jakość wyrobów medycz-
nych oraz wykonywanych proce-
dur. O bezpieczeństwie pacjenta 
i personelu decyduje jakość ma-

teriałów używanych do zabiegów 
operacyjnych.

Szkolenie pt. „Blok operacyjny 
– jakość i bezpieczeństwo” poświę-
cone było gotowym zestawom za-
biegowym, których stosowanie nie 
tylko pomaga zminimalizować ryzy-
ko wystąpienia zakażeń ale również 
usprawnić pracę personelu jedno-
cześnie nie podnosząc kosztów 
wykonywanych procedur. Zestawy 
zabiegowe przygotowane indywidu-
alnie do poszczególnych procedur 
medycznych zawierają obłożenie, 
materiał operacyjny oraz narzędzia 
jednorazowego użytku. Wszystko 
to profesjonalnie przygotowane, za-

bezpieczone, łatwe do utylizacji do-
stępne jest na rynku w przystępnych 
cenach. Szkolenie miało charakter 
warsztatowy. Każdy z uczestników 
mógł się zapoznać z ofertą jedno-
razowych narzędzi chirurgicznych, 
obłożeń pola operacyjnego oraz go-
towych zestawów proceduralnych.

Zapraszamy do uczestnictwa 
w kolejnych szkoleniach związa-
nych z poprawą bezpieczeństwa  
i podnoszeniem jakości w blokach 
operacyjnych.

Elżbieta	Kutryb
Przewodnicząca	Zespołu

d/s.	pielęgniarstwa	operacyjnego

„Godność w zdrowiu psychicz-
nym”, to temat wiodący tegorocz-
nego Światowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego. Hasło to było także 
tematem konferencji zorganizowanej 
przez Wojewódzki Zespół Lecznictwa 
Psychiatrycznego w Olsztynie, Okrę-
gową Radę Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Warmii i Mazur, Olsztyńskie 
Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie 
i Nerwowo Chorym oraz Departament 
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Godność okazała się zagadnie-
niem intrygującym i wielowymiaro-
wym, uzależnionym  od perspek-
tywy z jakiej ją ukazujemy. Nie ma 
także jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie: czym jest godność?  
Podjęcie polemiki na ten temat 
okazało się ciekawym zadaniem 
dla przedstawicieli zawodów me-
dycznych, reprezentantów kultu-
ry i sztuki oraz nauk prawniczych. 
Godność w zdrowiu psychicznym 
była przedmiotem wykładu prof.  

dr hab. n. med. Krystyny De Wal-
den – Gałuszko, Kierownik Katedry 
Psychiatrii UWM w Olsztynie, a roz-
ważania na ten temat kontynuowała 
mgr Wioletta Gadecka, Konsultant 
Wojewódzki w dziedzinie pielęgniar-
stwa psychiatrycznego. Godność 
człowieka w aspekcie praw pa-
cjenta przedstawiła dr n. prawnych 
Agnieszka Kowalska, a za pomocą 
techniki filmowej  godność z per-
spektywy pacjentów i personelu Od-
działu Psychiatrycznego dla Dzieci 
i Młodzieży ukazała mgr Dorota 
Dziedziula. Wrażliwość artystycz-
na Ireny Telesz - Burczyk, aktorki 
teatralnej pozwoliła na oryginalną 
interpretację i odpowiedź na pyta-
nie: Jak godnie zachować godność 
pracując na scenie? W świat malar-
stwa przeniosła nas doktor w zakre-
sie sztuk pięknych Marta Wasilew-
ska - Frągowska, która podjęła się 
odpowiedzi na pytanie: jak godność 
budowana jest poprzez malarstwo?

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SZKOLENIA
SZKOLENIE

BLOK	OPERACYJNY	–	JAKOŚĆ	I	BEZPIECZEŃSTWO	
Olsztyn	04.09.2015r.

Konferencja	
GODNOŚĆ	W	ZDROWIU	PSYCHICZNYM

Olsztyn	9	października	2015	rok

Konkurs	
„Po złoty kwiat wśród ciemności światła“

I	miejsce:		
PIOTR	KULMACZ	za	pracę	pt:		

„Z podniesionym czołem”
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Zgodnie z tradycją podczas kon-
ferencji nagrodzono prace biorące 
udział w XVIII edycji konkursu pla-
stycznego z narracją literacką: „Po 
złoty kwiat wśród ciemności świa-
ta”. Atmosferę spotkania swoim wy-
stępem uświetnili artyści Teatrzyku 
Piosenki Satyrycznej Czyści jak łza 
oraz zespół „Paja brava”. Licznie 
zgromadzonymi uczestnikami kon-
ferencji byli przedstawiciele i repre-
zentanci różnych zawodów i grup 
społecznych z Olsztyna oraz Regio-
nu Warmii i Mazur.

Promocja zdrowia psychiczne-
go skierowana do szerszych grup 
sprzyja poprawie społecznego od-
bioru i pogłębia tolerancję wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Stworzenie wyjątkowego klimatu 
i zainteresowanie szerszego grona 
odbiorców tą ciekawą, ale jakże 
trudną tematyką wymaga oryginal-
nej koncepcji przekazania wiedzy. 
Inicjatorem i pomysłodawcą tej kon-
cepcji była mgr Wioletta Gadecka, 
której pasja zmotywowała do dzia-
łania liczny zespół osób, dla których 
zdrowie psychiczne jest ważnym 
aspektem. Wyrazy szacunku za 

wspólną realizację i współprowa-
dzenie konferencji kierujemy także 
do Pani Przewodniczącej Marii Da-
nielewicz.

Dorota	Dziedziula

Przewodnicząca	Komisji
d/s	Opieki	Psychiatrycznej

W dniach 16.10-17.10.2015r po-
nownie spotkałyśmy się w Warmiń-
sko-Mazurskim Kole Pielęgniarek 
Epidemiologicznych. Kolejne już 
warsztaty odbyły się dzięki Okręgo-
wej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Olsztynie oraz firmie Schulke. 
Spotkanie było szczególne po-
nieważ uczestniczyła w nim pani  
dr n. med. Beata Ochocka konsul-
tant krajowy w dziedzinie pielęgniar-
stwa epidemiologicznego. Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Pielę-
gniarek Epidemiologicznych pani 
dr n. med. Mirosława Malara z przy-
czyn od niej niezależnych nie mogła 
uczestniczyć w naszych warszta-
tach. Warsztaty odbyły się w prze-
pięknych murach hotelu St.Bruno 
w Giżycku. Tematyka warsztatów 
była związana z problematyką za-
każeń nieodłączny temat naszych 
spotkań. Warsztaty rozpoczęła 
wykładem inauguracyjnym pani 
dr n. med. Beata Ochocka, która 
uczestniczyła w naszym spotkaniu 
po raz pierwszy i jak nas zapewni-
ła nie ostatni. W I sesji wykładowej 
praktyczne metody rozwiązań we 
wdrażaniu programu „Czyste ręce” 
przedstawił nam przedstawiciel fir-
my Schulke. Czyste ręce personelu 

to problem, który spędza sen z po-
wiek wielu pielęgniarkom epidemio-
logicznym. Wdrożenie programu 
z wytycznymi WHO jest nie lada 
wyzwaniem i wymaga od pielęgnia-
rek epidemiologicznych dużego za-
angażowania i pracy. Dużą pomocą 
w tym zakresie służą przedstawicie-
le firm zajmujących się dezynfekcją 
w podmiotach leczniczych. Higiena 
rąk to podstawowa czynność mają-
ca ogromny wpływ na ograniczanie 
zakażeń oraz zapobieganie prze-
noszeniu się drobnoustrojów z rąk 
na powierzchnie czy pacjentów. 
Program „czyste ręce” pozwala na 
ocenę poziomu higieny rąk, analizę 
momentów, w których dochodzi do 
zaniedbań oraz zapewnia szkolenia 
dla personelu. Wyniki podlegają 
omówieniu z personelem, co po-
zwala na wspólną dyskusję, której 
celem jest świadoma zmiana złych 
nawyków i poprawę higieny rąk.  
5 momentów higieny rąk powinno 
być znane personelowi medyczne-
mu i stosowane w praktyce:

Kiedy	myjemy	i	dezynfekujemy	ręce	
-	5	momentów	wg	strategii	WHO
• Przed kontaktem z pacjentem
• Przed czystą/aseptyczną procedurą

• Po narażeniu na płyny ustrojowe
• Po kontakcie z pacjentem
• Po kontakcie z otoczeniem pa-

cjenta

Kolejne wykłady pokazały nam 
nowoczesne metody reprocesowa-
nia instrumentarium chirurgicznego 
oraz endoskopów a więc sprzętu, 
który stanowi największe ryzyko 
zakażenia dla pacjenta. Przedsta-
wiciel firmy Schulke zaprezentował 
nam nowoczesne rozwiązania oraz 
preparaty dezynfekcyjne o szerokim 
spektrum działania przeznaczone 
do mycia i dezynfekcji w procesie 
manualnym i automatycznym. Zaka-
żenia szpitalne to oprócz cierpienia 
pacjenta również koszty ponoszone 
przez szpital. Praktyczne rozwiąza-
nia w tej kwestii zaprezentował nam 
mgr Łukasz Bartkowski. II sesja wy-
kładowa przybliżyła nam świat cho-
rób zakaźnych i ich realnego zagro-
żenia. Wykład poprowadziła pani dr 
n. med. Beata Ochocka. Choroby 
zakaźne szczególnie niebezpiecz-
ne mogą stanowić wyzwanie dla 
Zespołów Kontroli Zakażeń Szpi-
talnych. Fakt ich znacznego ogra-
niczenia nie oznacza ich powrotu. 
Skala migracji ludzi znacznie pod-

Konferencja	szkoleniowo-warsztatowa
„Warsztaty	epidemiologiczne”

Giżycko	16	-	17	października	2015	rok
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nosi to ryzyko i Zespoły Kontroli Za-
każeń Szpitalnych powinny być na 
to przygotowane. Przykład wirusa 
Eboli pokazuje iż człowiek w walce 
z tym niebezpiecznym drobnoustro-
jem przegrywa, chociaż podejmuje 
wszelkie działania mające na celu 
przerwanie dróg transmisji. Drobno-
ustroje nie pozostają obojętne wo-
bec działań ludzkich, tworzą swoją 
niezwykle skuteczną linię obrony 
często nie do pokonania przez czło-
wieka. Nie należy więc ich lekcewa-
żyć ale być przygotowanym na ich 
powrót, duża rola w tym Zespołów 
Kontroli Zakażeń, które czuwają 
i będą czuwać nad sytuacją epide-
miologiczną w swoim podmiocie 
aby skutecznie prowadzić działania 
prewencyjne.

Ze świata chorób zakaźnych do 
świata realnego w naszych szpi-

talach przeniósł nas 
lekarz specjalista epi-
demiolog Bogusław Ki-
sielewski, przewodni-
czący Zespołu Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych 
w szpitalu w Elblągu. 
Personel medyczny 
to czynnik, który naj-
trudniej przekonać do 

przestrzegania zasad profilaktyki 
zakażeń. Stare nawyki przyzwycza-
jenia są trudne do wyeliminowania 
w codziennej pracy. Zespół Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych jest często po-
strzegany jako „złośliwa komórka”, 
która utrudnia życie personelowi. 
Zwrócenie uwagi personelowi, że 
źle postępuje nie powinno być od-
bierane jako zamach na wolność 
osobistą. Brak przestrzegania za-
sad zapobiegania zakażeniom to 
przede wszystkim brak powikłań 
u pacjenta, jego szybszy powrót do 
zdrowia, zadowolenie i brak kosz-
tów odszkodowania. Pracownicy 
medyczni to również pacjenci ocze-
kujący od szpitala jak najwyższej ja-
kości opieki. Traktujmy więc uwagi 
członków Zespołu Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych jako uwagę koleżeńską, 
która ma na celu poprawę jakości 

opieki nad pacjentem. Zapobiega-
nie zakażeniom nie dotyczy tylko 
pacjentów ale również personelu, 
przy zaakceptowaniu tej prostej 
kwestii współpraca członków ZKZS 
z personelem medycznym powinna 
przynosić obustronną korzyść bez 
powodowania niepotrzebnych kon-
fliktów. Przestrzeganie zasad pro-
filaktyki to także opieka nad skórą 
pacjenta często skolonizowanego 
wieloopornymi szczepami. Aktual-
ności i kontrowersje w antyseptyce 
skóry pacjentów skolonizowanych 
szczepami wieloopornymi przed-
stawiła nam mgr Marzena Korbecka
-Paczkowska. Wykłady spotkały się 
z żywym zainteresowaniem i wywią-
zały dość aktywną dyskusję.

Szczególne podziękowania za 
organizację spotkania dla Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych 
z siedzibą w Olsztynie oraz firmie 
Schulke.

Przewodnicząca	Warmińsko	-	
Mazurskiego	Koła	

Pielęgniarek	Epidemiologicznych
mgr	Iwona	Flohr	-	Banaszek

Dr n. med. Beata Ochocka 
Konsultant krajowy ds. pielę-

gniarstwa epidemiologicznego

To my tzw. epidemie  
z województwa Warmińsko

-Mazurskiego

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH KOLEŻANEK 
I KOLEGÓW

ŚWIADOMOŚĆ	PRAW	PACJENTA	WŚRÓD	PERSONELU	
PIELĘGNIARSKIEGO	W	UNIWERSYTECKIM	SZPITALU	

KLINICZNYM	W	OLSZTYNIE
(część I)

Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Klimek

Małgorzata	Sokolska
Pielęgniarka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie
II Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W czerwcu 2015 roku uzy-
skała tytuł magistra pielęgniarstwa na Wydziale Nauk Medycznych  Uczelni  Huma-
nistyczno-Ekonomicznej w Elblągu.
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„Prawa pacjenta to prawa podmio-
towe będące swoistą kategorią praw 
człowieka”. Prawa człowieka mają 
charakter powszechnie obowiązu-
jący, a przede wszystkim niezbywal-
ny (nie można ich się zrzec czy też 
przenieść na inną osobę). Upraw-
nienia pacjenta obowiązują zarówno 
w sektorze publicznym, jak i prywat-
nym rynku usług medycznych. Pra-
wa pacjenta to „zespół uprawnień” 
przysługujących każdemu człowie-
kowi z tytułu korzystania ze świad-
czeń zdrowotnych. Pacjentem jest 
każda osoba korzystająca ze świad-
czeń zdrowotnych zarówno odpłat-
nie, za częściową odpłatnością, jak 
i nieodpłatnie. Powyższe wskazuje, 
iż pojęcia „pacjenta” nie należy też 
utożsamiać wyłącznie z pojęciem 
ubezpieczonego w rozumieniu usta-
wy z 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 
1027 z późn. zm.), a także z chorym. 

W tym miejscu podkreślić nale-
ży zasadniczą różnicę pomiędzy 
pojęciem „pacjent” i „chory”, które 
wbrew temu co czynią nawet oso-
by wykonujące zawody medyczne, 
nie są synonimami. Pod pojęciem 
„pacjent” należy rozumieć osobę 
korzystającą ze świadczeń zdrowot-
nych niezależnie czy jest to osoba 
chora bądź zdrowa. Różnicę tych 
pojęć uzasadnia pogląd następują-
cy: świadczenia zdrowotne to także 
szereg działań określanych jednym 
pojęciem: profilaktyka prozdrowot-
na. Profilaktyka (prewencja, zapo-
bieganie) są to wszystkie działania 
podejmowane w celu zapobiega-
nia pojawieniu się i/lub rozwojowi 
niepożądanych zachorowań, sta-
nów lub zjawisk w danej populacji. 
Nadrzędnym zadaniem tych dzia-
łań jest przeciwdziałanie zagroże-
niom (w tym także chorobom), któ-
rych wystąpienie lub nasilenie się 
jest w przyszłości prawdopodob-
ne. Działania profilaktyczne mają 
zmniejszyć prawdopodobieństwo 
tych zagrożeń i służą utrzymaniu 
stanu dotychczasowego (status 
quo).  Konstrukcja praw pacjenta ma 
charakter administracyjno-oprawny 
z uwagi na fakt, iż regulowane są 

konkretnymi aktami normatywny-
mi, zaliczanymi do kategorii mate-
rialnego prawa administracyjnego. 
Dlatego też podkreślenia wymaga 
fakt, iż prawa pacjenta jednocześnie 
tworzą niezwykle istotne obowiązki 
personelu medycznego, np. prawa 
do wyrażania zgody na świadcze-
nia zdrowotne, prawa do informacji 
o stanie zdrowia oraz prawa dostę-
pu do dokumentacji medycznej. 

Źródła	praw	pacjenta
Prawa Pacjenta są integralną 

częścią szeroko rozumianych praw 
człowieka. Potrzeba regulacji w tej 
dziedzinie wynika z asymetrii, czyli 
nierówności relacji pomiędzy pa-
cjentem, a instytucją lub osobą 
świadczącą usługi medyczne. 

Prawem pacjenta jest uprawnie-
nie przysługujące w równym stopniu 
każdemu człowiekowi z tytułu korzy-
stania ze świadczeń zdrowotnych. 

Prawa pacjenta można odnosić 
do dwóch poziomów relacji: 

1. Relacja pacjent – władza pu-
bliczna. W tym ujęciu prawa pacjen-
ta mają charakter praw zbiorowych 
i odnoszą się w szczególności do 
zapewnienia opieki zdrowotnej 
oraz równego dostępu do świad-
czeń zdrowotnych (czyli nakładają 
na władzę publiczną społeczne zo-
bowiązanie).

2. Relacja pacjent – świadczenio-
dawca. „W tym ujęciu prawa pacjen-
ta mają charakter praw indywidual-
nych i odnoszą się głownie do faktu 
samostanowienia i samodecydowa-
nia każdej osoby, do jej godności 
i nienaruszalności”.

Prawa pacjenta wyodrębniły się 
po II wojnie światowej z praw czło-
wieka. Wiele aktów prawnych doty-
czących praw człowieka pośrednio 
nawiązuje do praw pacjenta. Należą 
do nich: 
• Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka (1948 r.),
• Międzynarodowy Pakt Praw Oby-

watelskich i Politycznych (1966 r.),
• Międzynarodowy Pakt Praw Go-

spodarczych, Społecznych i Kul-
turalnych (1966 r.),

• Europejska Konwencja o Ochro-
nie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności (1950 r.),

• Europejska Karta Socjalna (1961 r.),
• Konwencja o Ochronie Jedno-

stek w Kontekście Automatycznie 
Przetwarzanych Danych o Cha-
rakterze Osobistym.

Bezpośrednio do praw pacjen-
ta nawiązuje także tzw. Europej-
ska Konwencja o Ochronie Praw 
i Godności Istoty Ludzkiej wobec 
Zastosowań Biologii i Medycyny 
z 4 kwietnia 1997 r. oraz Deklaracja 
Praw Pacjenta przyjęta na konferen-
cji WHO w Amsterdamie w 1994 r. 

Generalnie w polskim ustawo-
dawstwie prawa pacjenta są zagwa-
rantowane w:
– ustawie z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

– Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej,

–  ratyfikowanych umowach mię-
dzynarodowych,

–  ustawach,
–  aktach wykonawczych.

Prawa pacjenta mają swoje umo-
cowanie przede wszystkim w usta-
wie zasadniczej, tj. Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej, w rozdzia-
le II pt. Wolności, prawa i obowiązki 
człowieka i obywatela a mianowicie: 
• Art. 38. Rzeczpospolita Polska 

zapewnia każdemu człowiekowi 
prawną ochronę życia.

• Art.39. Nikt nie może być podda-
ny eksperymentom naukowym, 
w tym medycznym, bez dobro-
wolnie wyrażonej zgody.

• Art. 41.1. Każdemu zapewnia się 
nietykalność osobistą i wolność 
osobistą.

• Art. 47. Każdy ma prawo do 
ochrony prawnej życia prywat-
nego, rodzinnego, czci i dobre-
go imienia oraz do decydowania 
o swoim życiu osobistym.

•  Art.51.3. Każdy ma prawo do-
stępu do dotyczących go urzę-
dowych dokumentów i zbiorów 
danych. Ograniczenie tego prawa 
może określić ustawa.

• Art. 53.1. Każdemu zapewnia się 
wolność sumienia i religii.

• Art. 68.1. Każdy ma prawo do 
ochrony zdrowia.

„W „europejskiej przestrzeni 
prawnej” państw Unii Europejskiej 
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kształtowanie koncepcji praw pa-
cjenta należy do Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych (ONZ), Rady 
Europy i Wspólnoty Europejskiej”. 
Dokumentem o powszechnym za-
sięgu uchwalonym przez ONZ jest 
Międzynarodowy Pakt Praw Oby-
watelskich i Politycznych z dnia 19 
grudnia 1966 r. W ramach Paktu 
istotne są następujące prawa czło-
wieka (pacjenta):
–  prawo do życia (art. 6 ust. 1);
–  prawo do poszanowania integral-

ności psychicznej, fizycznej i mo-
ralnej – zakaz tortur (art. 7);

–  prawo do wolności i bezpieczeń-
stwa osobistego (art. 9 ust. 1);

–  prawo do sprawiedliwego proce-
su (art. 14);

–  prawo do prywatności (art. 17);
–  prawo do wolności myśli, sumie-

nia i religii (art. 18 ust. 1);
–  prawo do swobody wypowiedzi 

(art. 19 ust. 2).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 , 
z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 
r. Nr 112, poz. 654) jest aktem nor-
matywnym, który jest zbiorem praw 
pacjenta. W ustawie stosowane jest 
rozróżnienie na indywidualne i zbio-
rowe prawa pacjenta. Skonstruowa-
ny w tej ustawie katalog indywidual-
nych praw pacjenta odnosi się do 
pacjentów korzystających ze świad-
czeń zdrowotnych zarówno w pod-
miocie leczniczym (choć może być 
to także spółka prawa handlowe-
go), jak i poza podmiotem. Ustawa 
wyodrębnia ogólne i szczegółowe 
prawa pacjenta. Katalog praw jest 
rozbudowany i obejmuje:

1) prawo do:
1. świadczeń zdrowotnych odpo-

wiadających wymaganiom ak-
tualnej wiedzy medycznej;

2. przejrzystej, obiektywnej, opar-
tej na kryteriach medycznych 
procedury ustalającej kolej-
ność dostępu do tych świad-
czeń;

3. zasięgnięcia opinii innego leka-
rza, pielęgniarki, położnej lub 
zwołania konsylium lekarskie-
go;

4. natychmiastowego udzielenia 
świadczeń zdrowotnych ze 
względu na zagrożenie zdrowia 
lub życia.

2) prawo do informacji:
a) o stanie zdrowia, rozpoznaniu, 

proponowanych oraz możli-
wych metodach diagnostycz-
nych i leczniczych, dających 
się przewidzieć następstwach 
ich zastosowania albo zanie-
chania, wynikach leczenia oraz 
rokowaniu, w tym żądania peł-
nej informacji;

b) o stanie zdrowia, w zakresie 
koniecznym do sprawowania 
opieki pielęgnacyjnej;

c) w zakresie niezbędnym do wy-
rażenia zgody;

d) o prawach pacjenta;
e) o rodzaju i zakresie udzielonych 

przez dany podmiot świadczeń 
zdrowotnych;

3) prawo żądania nieudzielania 
przez lekarza informacji w zakre-
sie wskazanym przez pacjenta;

4) prawo przedstawienia lekarzowi 
swojego zdania w zakresie otrzy-
manych informacji;

5) prawo do dostatecznie wczesnej 
informacji o zamiarze odstąpienia 
przez lekarza od leczenia;

6) prawo pacjenta do tajemnicy in-
formacji z nim związanych;

7) prawo do wyrażania zgody na 
udzielenie świadczeń zdrowot-
nych;

8) prawo do poszanowania intymno-
ści i godności pacjenta;

9) prawo do umierania w spokoju 
i godności;

10) prawo do świadczeń zapewnia-
jących łagodzenie bólu i innych 
cierpień w stanie terminalnym;

11) prawo dostępu do dokumentacji 
medycznej;

12) prawo pacjenta do zgłaszania 
sprzeciwu wobec opinii albo 
orzeczenia lekarza;

13) prawo do poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego:

a) do kontaktu osobistego, telefo-
nicznego lub korespondencyj-
nego z innymi osobami;

b) do dodatkowej opieki pielęgna-
cyjnej;

c) do dodatkowej opieki pielę-
gnacyjnej sprawowanej nad 
pacjentką w warunkach ciąży, 
porodu i połogu;

14) prawo do opieki duszpaster-
skiej;

15) prawo do przechowania rzeczy 
wartościowych w depozycie;

16) prawo wystąpienia do Rzecznika 
Praw Pacjenta.

„Ustawa przewiduje możliwość 
ograniczenia korzystania z praw 
pacjenta (art. 5 ustawa o prawach 
pacjenta) w zakresie ponoszenia 
opłat za realizację określonych praw 
(art. 28 i 35 u. p. p.). Ponadto usta-
wa używa sformułowania „zbiorowe 
prawa pacjenta” (art. 1 pkt 5, roz-
dział 13 u. p. p.), ale nie definiuje 
tych praw”.
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Wstęp
Rodzina we współczesnym świe-

cie boryka się z wieloma problemami 
wyznaczanymi poprzez gwałtowny 
skok technologiczny, globalizację, 
olbrzymie zmiany kulturowe i oby-
czajowe oraz światopoglądowe. 
W wielu przypadkach zmiany te 
mają wpływ na zanik tradycji, ry-
tuałów rodzinnych i ról pełnionych 
przez członków rodzin. Obserwu-
jemy zaniki więzi rodzinnych, zry-
wanie więzi międzypokoleniowych. 
Często plany związane z poprawą 
warunków ekonomicznych rodziny 
obracają się przeciwko niej. Pogoń 
za lepszą pracą czy chęć utrzyma-
nia obecnej, powoduje, że rodzice 
mają coraz mniej czasu dla dzieci, 
te z kolei coraz chętniej szukają 
kontaktu przez Internet czy w nie-
formalnych grupach, także w sek-
tach. Wiek XX często określany jest 
wiekiem uzależnień. Pracoholizm 
– uzależnienie, przymus pracy, lęk 
przed konkurencją, utratą pracy 
w końcu podporządkowanie życia 
jedynie realizowaniu się w pracy, 
rozbija jedność rodziny i może stać 
się przyczyną jej rozpadu. Siecioho-
lizm – uzależnienie od komputera 
i Internetu, problem, który w dużej 
mierze odnosi się do młodego po-
kolenia, ludzi, którzy mają trudności 
w kontakcie interpersonalnym, wolą 
i potrafią rozmawiać przez ekran 
monitora. Transformacja ustrojowa 
i gospodarcza w Polsce spowodo-
wała pojawienie się nowych kate-
gorii zagrożeń. Hazard, uzależnie-
nie od gier czy robienia zakupów 
w wielkich centrach handlowych, 
obok cech typowych dla uzależ-
nień, a więc przymusu poświęcania 
na to coraz większej ilości czasu, 
pieniędzy i energii życiowej - odby-
wa się zawsze kosztem bliskich po-
zbawiając ich bliskości i poczucia 
wspólnoty.

Jednak spośród wielu zagrożeń, 
w naszym kraju, problem uzależ-
nienia od alkoholu przez jednego 
lub obojga rodziców wydaje się być 
wyjątkowo poważny. Następstwami 
tego problemu jest współwystępo-
wanie kolejnych, z których stosowa-
nie przemocy wobec najbliższych 
zajmuje miejsce niepoślednie. 

Warto więc przyjrzeć się, właśnie 
na przykładzie rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i przemocy 
jak skutecznie można pomagać ro-
dzinie w tych przypadkach.

Przedstawione tu zostaną do-
świadczenia Miejskiego Zespołu 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
w Olsztynie oraz Zespołu Interdy-
scyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w realizacji 
olsztyńskiego systemu pomocy 
i wsparcia rodzinie zagrożonej uza-
leżnieniem od alkoholu i przemocą. 

Przyjmuje się, że w każdej rodzi-
nie, w której występują problemy 
alkoholowe, a w szczególności tam 
gdzie zdiagnozowano uzależnie-
nie od alkoholu – współwystępuje 
przemoc domowa. Zarówno pro-
blemy alkoholowe jak i akty prze-
mocy generują pojawianie się tak 
wielu skomplikowanych pod wzglę-
dem psychologicznym jak również 
behawioralno-socjologicznym me-
chanizmów, że bliscy, współmał-
żonkowie, partnerzy, dzieci uwikłani 
w nie, z upływem czasu gubią się 
i nie potrafią uruchomić w sobie 
mechanizmów obronnych, skutecz-
nie chroniących ich przed pułapką 
współuzależnienia czy przyjęcia toż-
samości ofiary. 

Zwraca uwagę fakt, że proce-
sy prowadzące do uzależnienia, 
ich przebieg i dynamika są bardzo 
podobne do tych rządzących zja-
wiskiem przemocy w rodzinie. Na-
rastają z czasem, mają duże wspar-
cie w społecznych akceptacjach, 

mitach i stereotypach dotyczących 
używania alkoholu czy roli mężczy-
zny z przypisanymi mu cechami 
agresywności. Wreszcie rządzą się 
pewną cyklicznością występowa-
nia - charakterystycznych faz.1 Fazy 
wstępnej, poprzedzającej, w której 
narasta napięcie związane z zacho-
waniem się osoby chcącej się napić 
alkoholu lub osoby, która za chwilę 
dokona aktu przemocy. Faza erup-
cji, wybuchu, a więc u osoby z pro-
blemem alkoholowym rozpoczęcie 
picia, często kilkudniowymi lub dłuż-
szymi ciągami, u osoby dokonują-
cej przemocy faza apogeum złości 
kierowanej ku najbliższym. Złości 
w postaci zachowań agresywnych 
wyrażanych w kontakcie fizycznym 
(bicie, szarpanie, popychanie, ko-
panie), psychicznym (wyśmiewanie, 
ubliżanie, szydzenie, grożenie), czy 
ekonomicznym (celowe ogranicza-
nie funduszy, kontrolowanie wydat-
ków itp.).

I w końcu faza trzecia często 
w problematyce przemocy w ro-
dzinie nazywana fazą miodowego 
miesiąca, chyba najbardziej nie-
bezpieczna, a jednocześnie po-
wodująca ogromne zamieszanie 
emocjonalne u doświadczających 
przemocy czy u osób współuza-
leżnionych – ponieważ dochodzi 
tu do, często spektakularnych, ak-
tów przeprosin, samooskarżania 
i kajania się sprawcy jednocześnie 
wzmacnianych oświadczeniami 
poprawy i obietnicami całkowitego 
zaprzestania aktów przemocy czy 
upijania się. Jest to ważne w kon-
tekście faktu, że obie strony, a więc 
stosujący przemoc czy pijący i do-
świadczający przemocy (ofiara) czy 
partner (częściej partnerka) osoby 
pijącej, są często związani silnymi 
więzami emocjonalnymi. Łatwiej 
1 Sasal D.,H., Przewodnik do procedur in-

terwencji wobec przemocy w rodzinie. 
PARPA, Warszawa, 2005

Zagrożenie przemocą i uzależnieniami współczesnej rodziny,  
a system wsparcia instytucjonalnego

Błażej	Rafał	Gawroński
Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynie.
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wybacza się osobie, którą się ko-
cha… Dużo trudniej skonfronto-
wać się z myślą, że to mąż, ojciec 
naszych dzieci jest przestępcą. 
I w końcu w miarę upływu czasu 
coraz trudniej zaprotestować, coraz 
trudniej obronić się, coraz trudniej 
uzyskać pomoc z zewnątrz. Od ro-
dziny, znajomych, przyjaciół, którzy 
znają rodzinę, często, jako przykład 
wzorowej pary małżeńskiej. Mści się 
tu jeszcze jedna wspólna dla prze-
biegu obu problemów reguła, nie-
mówienia o problemach rodziny na 
zewnątrz. Ta swoista zmowa milcze-
nia nie tylko powoduje narastającą 
izolację członków rodziny od świata 
zewnętrznego, skąd można by spo-
dziewać się pomocy, ale powoduje 
również ustanowienie się nowego 
porządku organizacji rodziny, nie-
stety, podporządkowaną wyłącznie 
zaspokajaniu potrzeb osoby pijącej 
i znęcającej się nad pozostałymi 
członkami rodziny. Tak dobrze zna-
na z doświadczeń rodziny z proble-
mem alkoholowym zasada: nie ufaj, 
nie mów i nie odczuwaj znajduje 
także zastosowanie w rodzinach 
z problemem przemocy. 

Wreszcie, co warto szczególnie 
podkreślić, problem uzależnienia 
oraz problem przemocy w rodzinie 
powodują „dziedziczenie się” tych 
zjawisk. To z takich rodzin, dzieci, 
szczególnie chłopcy pełniący w ro-
dzinie z problemem alkoholowym 
rolę tzw. kozłów ofiarnych, przejmą 
po ojcu skłonność do nadużywa-
nia alkoholu. Z tych rodzin, gdzie 
ustanowiono autorytarny, oparty na 
stosowaniu siły system wychowania 
wyjdą ludzie, którzy podświadomie 
realizować będą tzw. mentalny sce-
nariusz do przemocy, (por. J. Mel-
libruda, 1993) w którym naczelną 
zasadą staje się przełamywanie 
woli słabszych, podporządkowywa-
nie ich własnym celom i zasada, że 
silniejszy ma zawsze rację. Ta wie-
lorakość emocji i doświadczanych 
przez ofiary i osoby współuzależ-
nione stresów i niezwykle skompli-
kowanych mechanizmów psycho-
logicznych, powoduje, że osoby te 
nie są w stanie samodzielnie zmie-
nić swego położenia. Uzależnienie 
i przemoc powodują głęboką dys-

funkcję rodziny, mając wpływ na 
wszystkich jej członków. Procesy 
uzależnienia trwające latami mają 
charakter progresywny, zmienia-
ją sposób myślenia, zachowania 
domowników, utrwalają wypaczo-
ny obraz rodziny i świata. Podob-
nie przemoc mająca swe początki 
w często lekceważonych słowach 
czy czynach ,eskaluje.

I.	 Specyfika	 pomocy	 osobom	
doświadczającym	 przemocy	
w	 kontekście	 używania	 alko-
holu	przez	sprawcę	przemocy.

Pomaganie ludziom uwikłanym 
w przemoc domową winno się opie-
rać na pełnym zrozumieniu istoty 
położenia w jakim znalazła się taka 
osoba. W sytuacji kryzysu, gdzie do-
tknięta nim osoba nie zna żadnego 
sposobu poradzenia sobie z daną 
sytuacją.2 Prawda ta wyznacza cha-
rakter i zakres merytoryczny pomo-
cy oferowanej przez ludzi i instytu-
cje powołane do przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Skuteczna po-
moc, powinna opierać się na rzetel-
nej wiedzy i uznaniu, że wprawdzie 
ofiara przemocy jest osobą poszko-
dowaną, pokrzywdzoną, ale w spo-
sób znaczący różni się od przecięt-
nej ofiary napadu czy rozboju. Inna 
jest determinacja w szukaniu spra-
wiedliwości i nieustępliwość w jej 
dochodzeniu. Targana rozterkami 
natury moralnej, psychicznej i byto-
wej, ofiara, waha się, próbuje zrozu-
mieć współmałżonka, rozważa, na 
ile i czy sama nie jest winna agre-
sywnym zachowaniom sprawcy. 
Taka postawa ofiary często wyzwa-
la uczucie złości i zniecierpliwienia 
u osób pomagających. Policjanci 
nastawieni na zebranie dowodów 
przestępstwa znęcania zaczynają 
wątpić czy często wbrew woli ofia-
ry mają obowiązek (prawo?) dalej 
prowadzić postępowanie. Dlatego 
tak duża ilość spraw prowadzonych 
w kierunku art. 207 kk3 (znęcanie się 
nad bliskimi) zostaje umarzanych 
na etapie postępowania przygoto-

2 James R.,K., Gilliland B.,E.,: Strategie in-
terwencji kryzysowej, PARPA, Warszawa 
2008

3 Ustawa Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. Nr 
88, poz. 553; Nr 128, poz. 840 z późn. zm.

wawczego. Na blisko pięćset spraw 
o znęcanie złożonych w prokuratu-
rze w Olsztynie w roku 2008 w bli-
sko połowie przypadków odmówio-
no wszczęcia postępowania, a 40 
spraw umorzono.4

Mimo, że przestępstwo znęcania 
się nad najbliższymi (przemoc w ro-
dzinie) jest ścigane z urzędu, a to 
oznacza, że może toczyć się nawet 
wbrew woli osoby pokrzywdzonej, 
to w praktyce często jest umarza-
ne z powodu braku współpracy 
z poszkodowaną/nym. Staje się to 
olbrzymią trudnością dla przedsta-
wicieli służb pomagających, przede 
wszystkim Policji i pomocy społecz-
nej. Zazwyczaj po upływie pewnego 
czasu ofiara przemocy jest w tzw. fa-
zie miodowego miesiąca i daje się 
uwieść obietnicom sprawcy, że to 
już ostatni raz. Policjant czy pracow-
nik pomocy społecznej trafia więc na 
sytuację w której czuje się raczej in-
truzem niż wybawcą gotowym nieść 
pomoc. Skutkuje to np. w wypadku 
policjanta często podejmowaniem 
przez niego decyzji o „pogrożeniu 
palcem”, albo, co gorsza, wejściem 
w kontakt ze sprawcą na zasadzie 
rozmowy „jak mężczyzna z mężczy-
zną”. Jedna i druga sytuacja poka-
zuje bezradność i w istocie jedynie 
ma usprawiedliwić fakt odłożenia 
sprawy ad acta. Ofiara przemocy 
często bowiem nie jest jeszcze go-
towa do współpracy. Tymczasem 
w bardzo wielu przypadkach na 
tym etapie jest ona już definitywnie 
skończona, a każda następna awan-
tura rodzi wątpliwość ofiary, czy jest 
sens w ogóle wzywać policję. Stąd 
wszechobecne przekonanie wśród 
doświadczających przemocy, o bar-
dzo niskiej skuteczności działania 
policji.

Jeszcze większe trudności pię-
trzą się przed służbami pomocy 
społecznej. Pozycja pracownika 
pomocy społecznej jest wprost na-
kierowana na udzielenie pomocy, 
a zakres i sens pomocy wyznacza 
profesjonalność dokonania właści-
wej diagnozy i poziom zdobytego 
zaufania u klienta. Trudno zatem 
z jednej strony wyjść pracownikowi 

4 Materiał źródłowy własny, MZPiTU, Olsz-
tyn 2009
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pomocy społecznej z ofertą współ-
pracy z klientem, a jednocześnie 
wszczynać procedurę Niebieskiej 
Karty co często odbierane jest, jako 
formalne wystąpienie prawne prze-
ciwko sprawcy, tu - własnemu mę-
żowi.

Obie interweniujące służby natra-
fiają na jeszcze jeden, ważny pro-
blem. Najczęściej sprawca stosuje 
przemoc będąc pod wpływem al-
koholu. Ofiara chce wierzyć, że to 
właśnie alkohol jest winny zaistniałej 
sytuacji. Dokonuje więc usprawie-
dliwienia sprawcy – winny jest nie 
on – sprawca, ale alkohol. Takie też 
zgłasza oczekiwania, leczenia od-
wykowego męża, czy wręcz żądania 
pod adresem interweniujących poli-
cjantów czy pracowników pomocy 
społecznej. Deklaracje zawierające 
przekonanie, że wszystko byłoby 
w rodzinie dobrze, gdyby nie alko-
hol, niestety, zbyt często przeko-
nują policjantów czy pracowników 
pomocy społecznej, którzy kierują 
swą aktywność w stronę pomocy 
stosującemu przemoc w jego pro-
blemach alkoholowych. To błąd, 
ponieważ zasadą jest, że najpierw 
zatrzymujemy przemoc, a więc kon-
centrujemy się na rozpoznaniu i wy-
eliminowaniu przemocy, a następnie 
rozpoczynamy procedowanie w kie-
runku leczenia odwykowego spraw-
cy. Zbyt często, niestety, policja, czy 
prokuratura wnioskuje do Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych o objęcie leczeniem 
odwykowym sprawcy, pozostawia-
jąc sprawę przemocy. Procedura 
kierowania na leczenie odwykowe 
trwa miesiącami czy nawet latami, 
w tym czasie sytuacja rodziny staje 
się często dramatyczna.

Złożoność tych procesów 
i aspektów psychicznych zawiera 
się w portrecie psychologicznym 
osoby doświadczającej przemocy, 
oraz w sytuacjach w związku z nimi 
wytworzonymi. To z kolei powinno 
wyznaczać kierunki działań dla ludzi 
różnych profesji dających wsparcie 
i niosących pomoc ofiarom prze-
mocy domowej. Wydaje się, że bez 
zrozumienia tych mechanizmów 
udzielanie pomocy przez nawet naj-
bardziej profesjonalnego pracowni-

ka pomocy społecznej, policjanta 
czy kuratora sądowego nie może 
być skuteczne.

II.	 Pomoc	instytucjonalna.

Ogłoszona w 2010 roku noweliza-
cja ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie5 stworzyła możliwo-
ści współpracy specjalistów różnych 
profesji w ramach gminnego syste-
mu przeciwdziałania przemocy. Or-
ganizacja pracy systemowej zakłada 
udział w pracach na rzecz rodziny 
doświadczającej przemocy ludzi, 
organizacji, służb, instytucji wspar-
cia społecznego funkcjonujących 
w pięciu obszarach: Policji, pomocy 
społecznej, Gminnej komisji rozwią-
zywania problemów alkoholowych, 
oświaty i ochrony zdrowia. 

Problemy uzależnień, a w szcze-
gólności problemy alkoholowe są 
nieodłącznym elementem więk-
szości najważniejszych problemów 
społecznych (bezrobocie, problemy 
rodziny, rozwody, przestępstwa, nie-
trzeźwość na drogach) w naszym 
kraju. (Rys. 1)

Diagnoza przeprowadzona na 
użytek programu potwierdziła, że 
w blisko 80% przypadków, przemoc 
była bezpośrednio związana z nad-
używaniem alkoholu przez spraw-
cę.6 Na etapie sporządzania analizy 

5 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmi-
anie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842).

6 Pracownia Realizacji Badań Socjologic-
znych Uniwersytetu Gdańskiego:. Post-
awy młodzieży szkolnej oraz mieszkańców 
Olsztyna wobec zjawisk patologicznych, 
Gdańsk 2003

SWOT7 wskazano dwie przyczyny, 
dla których działania przedstawicie-
li różnych służb nie przekładają się 
na ich skuteczność i w konsekwen-
cji zadowolenie klientów:
1. brak umiejętności współpracy 

przedstawicieli różnych służb 
społecznych miasta w ramach 
wspólnych działań pomocowych;

2. brak wiedzy (ewaluacji), co do 
ostatecznych losów rodziny po 
udzieleniu jej pomocy.

Wbrew wcześniejszym deklara-
cjom i zapowiedziom, towarzyszącym 
pierwszym spotkaniom przedstawi-
cieli służb społecznych, w mieście nie 
było wypracowanych procedur, ani 
zasad współpracy poszczególnych 
instytucji. Jednostki nazywały współ-
pracą wymianę korespondencji nt. 
klienta czy rodziny oraz statystyk. Na-
leżało stworzyć od podstaw strukturę 
gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy, rozpisując poszczegól-
nym przedstawicielom służb społecz-
nych konkretne procedury i zasady 
współpracy. Wykorzystać budowę 
gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy do wypracowania nowych 
zasad współpracy służb miejskich. 
W szczególności zaś zaproponować 
praktykę pracy zespołów interdyscy-
plinarnych jako wyraz najskuteczniej-
szej formy pomagania.

III.	Gminny	system	przeciwdziała-
nia	przemocy	w	rodzinie.

Szczegółowe omówienie organi-
zacji pracy systemu służy pokazaniu 
doświadczeń oraz trudności pracy 
w tym modelu pomagania. W Pol-
sce mamy niewielkie doświadczenia 
w pracy wg tej koncepcji. Olsztyń-
skie doświadczenia pokazały, że 
współpraca w ramach sytemu zna-
cząco podnosi skuteczność oddzia-
ływań pomocowych.8 Warto wobec 
tego rozwijać te działania, głównie 
7 SWOT narzędzie marketingowe, przy-

datne jako technika analityczna, polega-
jące na posegregowaniu posiadanych 
informacji na cztery grupy czynników stra-
tegicznych: S (Strengths) – mocne strony, 
W (Weaknesses) – słabe strony, O (Oppor-
tunities) – szanse, T (Threats) – zagrożenia 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT

8 Sprawozdanie z realizacji Programu 
„Rodzina bez przemocy” za rok 2008, MZ-
PiTU, Olsztyn, 2009

Rys. 1 Ocena ważności problemów społecz-
nych. Źródło: ESPAD (Europejski Program 
Badań Ankietowych w Szkołach na temat 
Używania Alkoholu i Narkotyków), PARPA, 

Warszawa 2007
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pod kątem potrzeb rodziny. Syste-
mem nazywamy zbiór elementów, 
powiązanych ze sobą relacjami 
w taki sposób, że stanowią one 
całość zdolną do funkcjonowania 
w określony sposób. (por. T. Toma-
szewski, 1977) Organizacja systemu 
to jego struktura w formie sieci re-
lacji między elementami oraz wła-
sności tych relacji. Praca systemo-
wa zapewnia dużą integrację wokół 
wspólnego celu działania i aktywizu-
je poszczególne elementy systemu 
do bardziej wydajnej i skutecznej 
pracy. W dużej mierze działa tu też 
zasada pomocniczości i wsparcia 
społecznego (por. St. Kawula, 2002) 
w pięciu głównych płaszczyznach, 
postaciach lub formach:
• Wsparcie emocjonalne;
• Wsparcie wartościujące;
• Wsparcie instrumentalne;
• Wsparcie informacyjne;
• Wsparcie duchowe9

Przyjęcie, że najważniejszym, 
centralnym podmiotem działania 
systemu jest potrzebująca pomocy 
rodzina, a procedury, logistyka i ko-
ordynacja pracy służb są jedynie 
narzędziami w realizacji tego za-
dania, wciąż musi się przebijać do 
świadomości przedstawicieli służb 
pomocowych.

Strukturę systemu wyznaczają trzy 
obszary:
1. Zespół Interdyscyplinarny – po-

ziom decyzyjny,
2. Grupy robocze, zespoły interdy-

scyplinarne – poziom wykonawczy,
3. Zespół Interdyscyplinarny – po-

ziom decyzyjny. 

Zgodnie z zapisami znowelizo-
wanej ustawy, skład powołanego 
przez Prezydenta miasta (wójta, 
burmistrza) Zespołu Interdyscypli-
narnego stanowią przedstawiciele 
kluczowych dla przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, służb i jedno-
stek miejskich, takich jak Komenda 
Miejska Policji, Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej, kuratorzy sądowi, 
prokuratorzy, Specjalistyczny Ośro-
dek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
9 Kawula St., Pomocniczość i wsparcie. Ofi-

cyna Wydawnicza „KASTALIA”, Olsztyn, 
2002

w Rodzinie (SOW), Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych (GKRPA), przedstawiciele 
oświaty, organizacje pozarządowe, 
Sąd Rejonowy i Okręgowy, przedsta-
wiciele ochrony zdrowia (przewodni-
cząca Regionalnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych, pracownik szpitala dzie-
cięcego). Celem działania Zespo-
łu Interdyscyplinarnego jest pełne 
wykorzystanie zasobów instytucji, 
poprzez udział w skoordynowanym 
systemie współpracy. Wiara, że wy-
starczy dobrze realizować zapisy 
i postulaty zawarte w „branżowych” 
ustawach powoli zmienia się w na-
stępstwie pojawienia się wyraźnych 
korzyści pracy systemowej. 

2. Grupy robocze – poziom wyko-
nawczy.
Podstawowym zadaniem grup 

roboczych jest wypracowywanie 
strategii pomocy rodzinie uwikłanej 
w przemoc, polegającej na wyko-
rzystaniu wiedzy i pomysłów przed-
stawicieli pomagających służb. Nie 
bez znaczenia jest fakt pozyskiwa-
nia do współpracy jak największej 
ilości osób, podmiotów, instytucji, 
tak, aby sieć pomocy była utkana 
jak najgęściej. System, na wzór pa-
jęczyny, jest nastawiony na podję-
cie działań, reakcję, bez względu 
na to gdzie zostanie zainicjowany. 
W szkole, w środowisku pracy, śro-
dowisku sąsiedzkim, w szpitalu, 
gdziekolwiek. Charakter pracy grup 
roboczych wyznacza także zasada 
profesjonalizmu. Każdy przedsta-
wiciel służb czuje się kompetent-
ny poprzez czytelne, jasne i ścisłe 
ustalenie zakresu odpowiedzialno-
ści wyznaczanej przez kwalifikacje 
zawodowe, które reprezentuje. Nie 
jest dopuszczalne mieszanie ról, 
przez co pracownik czuje się „nie 
na miejscu” i „nie na czasie”. Tak 
więc policjant jest przedstawicielem 
organów ścigania i do jego obo-
wiązków należy dbałość o zebranie 
wszystkich niezbędnych dowodów 
popełnionego przestępstwa. Ocze-
kuje się więc od niego rzetelnego 
i pragmatycznego podejścia w tej 
kwestii. Sytuacja w której, policjant 
wchodzi w rolę psychologa czy te-
rapeuty jest błędem w sztuce po-

magania. Niebieskie Karty Policji 
i pomocy społecznej mogą stać 
się ważnymi dowodami w sprawie 
o ściganie przestępstwa znęcania 
się nad najbliższymi, ale dzielnico-
wy ma obowiązek zadbać o zebra-
nie także innych dowodów: zeznań 
świadków, informacji z różnych 
miejsc (izba wytrzeźwień, ośrodek 
leczenia uzależnień, gminna komi-
sja rozwiązywania problemów alko-
holowych, itp.), i innych (biologicz-
nych, audio, video itp.).

Pracownik socjalny, jest pierw-
szym, merytorycznie przygotowa-
nym przedstawicielem służb pomo-
cowych, którego zadaniem staje się 
prawidłowe zdiagnozowanie proble-
mów rodziny i prowadzenie pracy 
socjalnej. Błędem jest postrzeganie 
pracownika pomocy społecznej je-
dynie jako dostarczyciela zapomóg 
czy różnego rodzaju zasiłków so-
cjalno-bytowych. Pracownik socjal-
ny po uzyskaniu informacji od policji 
o interwencji domowej jest obowią-
zany wykonać wywiad środowisko-
wy, a w trakcie tegoż, jeśli okaże się, 
że w rodzinie jest przemoc, wypeł-
nić Niebieską Kartę. W przeciwień-
stwie do policji, pracownicy pomocy 
społecznej stanowią pierwsze, pro-
fesjonalne ogniwo diagnozy i po-
mocy ofierze przemocy domowej. 
Pracownik socjalny podczas wyko-
nywania wywiadu środowiskowego 
może w bardzo dużym zakresie, 
zorientować się co do deficytów 
i potrzeb danej rodziny. Może po-
rozmawiać z dziećmi, innymi do-
mownikami, sąsiadami i w sposób 
kompleksowy przygotować plan po-
mocy. Jeśli napotka problem zwią-
zany z uzależnieniem, powiadamia 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Członko-
wie Gminnej komisji otrzymali także 
prawo zakładania Niebieskich Kart. 
Dzieje się tak najczęściej wtedy gdy 
osoba doznająca przemocy składa 
wniosek o leczenie odwykowe swe-
go męża czy partnera.

Nowymi podmiotami, które do-
tychczas nie zakładały Niebieskich 
Kart są pracownicy oświaty i ochro-
ny zdrowia. Pedagodzy szkolni, 
nauczyciele czy psychologowie 
pracujący w szkole często są po-
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wiernikami tajemnic swoich wycho-
wanków i mogą skuteczniej pomóc 
w opracowywaniu planu pomocy 
rodzinie uwikłanej w przemoc gdzie 
są dzieci. Zdarza się, że pedagog 
szkolny, zna dobrze sytuację dziec-
ka i jego problemy emocjonalne 
i psychiczne (często też fizyczne) 
wynikające także z występującej 
w jego rodzinie przemocy. Często 
także jako pierwsi sygnalizują poja-
wienie się przemocy wobec dzieci.

Największy kłopot jak chodzi o za-
kładanie NK i udział w pracach grup 
roboczych napotykamy u pracowni-
ków ochrony zdrowia. Lekarze z du-
żymi oporami wchodzą w procedurę 
Niebieskich Kart, często delegując 
do tej procedury pielęgniarki, po-
łożne czy ratowników medycznych. 
W Olsztynie w roku 2014 założono 
1 (jedną) Niebieska Kartę przez le-
karza rodzinnego. 

W końcu kurator sądowy ma 
przedstawić grupie roboczej czy 
w rodzinie nie jest prowadzony nad-
zór kuratorski w ramach którego ku-
rator może wnosić o np. odwieszenie 
wykonania kary pozbawienia wolno-
ści. Chodzi o możliwie jak najszybsze 
działanie, tak, aby osoba doświad-
czająca przemocy odczuła realnie 
i szybko zmianę swojej sytuacji. 

Zasada jest prosta: wszystkie in-
formacje powzięte o rodzinie w trak-
cie działań poszczególnych służb, 
mają być przedmiotem pracy grupy 
roboczej – tak, aby w konstrukcji 
planu pomocy nie pominąć żadnej 
istotnej kwestii.

Grupa robocza korzysta także 
z zaplecza merytorycznego w posta-
ci terapeutów zatrudnionych w SO-
Wach (Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie), jeśli wymaga tego sytuacja. 

IV.	 Zakończenie

Reasumując należy podkreślić, 
że współczesna rodzina zagrożona 
wieloma problemami w coraz więk-
szym stopniu może liczyć na system 
wsparcia instytucjonalnego. Pro-
fesjonalizm podejścia przedstawi-
cieli służb społecznych zawiera się 
w zintegrowanym podejściu do całej 
rodziny. Jak wykazano w niniejszym 

artykule, najbardziej skuteczną for-
mą pomocy jest współpraca służb 
w ramach pracy zespołów interdy-
scyplinarnych. Chodzi o taką wy-
mianę informacji, metod i sposobów 
pomocy, aby wypracowana strate-
gia pomocy odnosiła się do:
• Poprawnej diagnozy rodziny, 

a więc rozpoznania proble-
mu głównego oraz problemów 
współwystępujących (diagnoza 
powstaje na podstawie pełnej in-
formacji wszystkich służb);

• Wpływu tych problemów na po-
szczególnych członków rodziny;

• Opracowania odpowiedniego 
planu pomocy w oparciu o przy-
jęte standardy:
-  w przypadku przemocy - zatrzy-

manie przemocy, a następnie 
podjęcie kroków związanych 
z np. leczeniem uzależnienia;

-  rozpoznanie problemów po-
szczególnych członków rodzi-
ny i zaproponowanie indywidu-
alnego programu pomocy;

-  monitorowanie efektów udzie-
lanej pomocy.

• Zabezpieczenie przed zjawiskiem 
powielania wzorców rodzinnych 
przez członków rodziny dysfunk-
cjonalnej w zakładanych przez 
nich rodzinach (problem tzw. dzie-
dziczenia niektórych zachowań).

Z perspektywy praktycznych do-
świadczeń Zespołu Interdyscypli-
narnego w Olsztynie niezmiernie 
ważnym czynnikiem skuteczności 
udzielanej pomocy, jest zrozumienie 
przez odpowiednie podmioty życia 
społecznego (służby społeczne) spe-
cyfiki postaw prezentowanych przez 
osoby doświadczające przemocy 
czy osoby współuzależnione. Nie 
mniej ważna wydaje się też umiejęt-
ność pracy zespołowej. Współpracy, 
którą nazywamy wspólne budowanie 
strategii pomocy oraz jej realizację. 
I w jednym i w drugim obszarze jest 
jeszcze wiele do zrobienia. Obecnie 
klient (beneficjent) sektora odwyko-
wej służby zdrowia czy pomocy spo-
łecznej może liczyć na profesjonalną 
pomoc oraz dużą skuteczność ofero-
wanej pomocy. Nie ulega żadnej wąt-
pliwości, że skuteczność eliminowa-
nia z rodziny przemocy i przesłanek 

do jej „dziedziczenia” będzie skutko-
wało stopniowym zmniejszaniem się 
skali przemocy w rodzinie.
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PODZIĘKOWANIE
„Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał 
się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr spe-
cjalny co rozwiewa smutki”

W związku z przejściem na świadczenie emerytalne, składam 
Pani Krystynie Dudzińskiej 

serdeczne podziękowanie za długoletnią współpracę, za uśmiech, za życzliwość 
i serce tak potrzebne szczególnie w zawodzie pielęgniarki. Życzę nadal uśmiechu, 

zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym etapie życia.

Z wyrazami szacunku Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Szpitala Giżyckiego 
Sp.z o.o. Małgorzata Mistera i współpracownicy.
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POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI ...
„Śmierć przychodzi cicho, niezapowiedziana, nieproszona.
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili,
jest zawsze gościem nie na czas…”

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22.07.2015r. w wieku 51 lat odeszła od nas 
nagle nasza koleżanka

MAŁGORZATA MATEJKOWSKA

Pielęgniarka Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Piszu
Pozostanie w naszej pamięci jako osoba o wyjątkowej skromności i życzliwości zawsze oddana dla 

zawodu pielęgniarka.
Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia składają Naczelna Pielęgniarka ,pielęgniarki i położne 
SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii 

i Mazur z siedzibą w Olsztynie

 

„Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez.
I są takie osoby, na myśl o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.”

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18.08.2015r. w wieku 60 lat odeszła od nas 
nagle nasza koleżanka

ANNA WÓJCIAK

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Ostródzie.
Pozostanie w naszej pamięci jako osoba o wielkim sercu, wyjątkowej skromności, otwarta na ludzi 

i świat.
Zgasła nam jak świecy płomyk bez skargi, bez słowa...

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia składają koleżanki i koledzy, pielęgniarki i położne 
ze Szpitala Powiatowego w Ostródzie oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii 

i Mazur z siedzibą w Olsztynie

 

„Człowiek odchodzi, lecz miłość pozostaje.
Mimo wielkiej rozpaczy pozwala żyć dalej”

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 2.09.2015r. w wieku 63 lat odeszła od nas  
nasza koleżanka

GRAŻYNA KRASOWSKA

Pielęgniarka Środowiska Nauczania i Wychowania w Olsztynie
Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia składają  pielęgniarki i położne środowiska nauczania 

i wychowania  oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą 
w Olsztynie



Biuro czynne jest w następujących godzinach:
• poniedziałek - 7.30 - 17.00
• wtorek - 7.30 - 15.30
• środa - 7.30 - 17.00
• czwartek - 7.30 - 17.00
• piątek - 7.30 - 15.30
• I-sza sobota miesiąca - 10.00 - 14.00

Pracownicy biura:
Jolanta Stępińska - specjalista ds. księgowości
Renata Jeger - sekretarka
Wioleta Witanowska - specjalista ds. rejestracji prawa wykonywania zawodu

Dyżury w OIPiP w Olsztynie:

Przewodnicząca ORPiP - Maria Danielewicz - tel. 664 170 879
• poniedziałek                 - 11.00 - 17.00
• wtorek                 - 15.00 - 17.00
• środa                   -  9.00 - 17.00
• piątek                  - 11.00 - 15.00
• I-sza sobota miesiąca -  9.00 - 14.00

Wiceprzewodnicząca ORPiP - pielęgniarka - Iwona Kacprzak tel. 604 100 592
• poniedziałek        - 15.00 - 17.00
• środa          - 15.00 - 17.00
• czwartek              - 12.00 - 17.00
• piątek                   - 15.00 - 17.00
• I-sza sobota miesiąca -  9.00 - 14.00

Wiceprzewodnicząca ORPiP - położna - Mirosława Sokół tel. 795 596 222 
• poniedziałek               - 15.00 - 17.00
• środa                           - 13.00 - 17.00
• I-sza sobota miesiąca   -  9.00 - 14.00

Sekretarz ORPiP - Dorota Kosiorek tel. 784 089 709
• poniedziałek       - 15.00 - 17.00
• wtorek                         - 15.00 - 17.00 
• środa                        - 15.00 - 17.00
• czwartek                    - 15.00 - 17.00
• I-sza sobota miesiąca  -  9.00 - 14.00

Skarbnik ORPiP - Aleksandra Korzeniewska  
• środa                       - 13.00 - 17.00
• I-sza sobota miesiąca   -  9.00 - 14.00

Radca Prawny - mgr Halina Domańska
• środa                  - 15.15 - 16.15
• czwartek           -  9.00 - 10.00

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Ewa Doroszkiewicz
• I i III czwartek miesiąca - 15.00 - 17.00

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

adres: 10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 6

tel/fax (89) 541-22-67
www.oipip.olsztyn.pl     e-mail:izba@oipip.olsztyn.pl
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