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Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowy to czas podsumowań całorocznej pracy 
organów Okręgowej Izby. To czas oceny i podsumowania zysków i strat oraz 
wytyczenia planów na kolejny rok. Od wytrwałości i rozwagi członków Izby zależeć 
będzie, czy podjęte zostaną słuszne decyzje, które wpłyną na poprawę warunków 
pracy na przyszłe lata. 
 
VII kadencja naszego samorządu dobiegła półmetka; pozwolę sobie zatem na krótkie 
podsumowanie. Był to szczególnie pracowity okres. Uczestnicząc w negocjacjach, 
dyskusjach, spotkaniach mamy świadomość, że działania, które teraz podejmuje nasz 
samorząd - determinują nasze przyszłe osiągnięcia. Obecna kadencja przypada na 
okres wielu zmian systemowych. Zmienił się rząd. Zmienił się także skład osobowy 
resortu zdrowia. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stara się wprowadzać  
w smutne meandry polskiego pielęgniarstwa - twardo domagając się realizacji 
postanowień jakie zapadły przy współudziale poprzedników. 
 
Do osiągnięć, które niewątpliwie możemy zaliczyć w tej kadencji samorządu, należy 
opracowany pod kierownictwem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, 
pielęgniarki Józefy Szczurek-Żelazko – dokument diagnozujący aktualną sytuację 
polskiego pielęgniarstwa i położnictwa pt. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa  
i położnictwa w Polsce. Strategia jest pierwszym dokumentem, który wyznacza 
główne kierunki zmian dla pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zaplanowana 
została na 15 lat, jako dokument wieloletni i wielowymiarowy, ale rozwiązania na 
poziomie legislacyjnym będą uszczegóławiane zgodnie z obowiązującymi 
procedurami. Istotne jest, aby pierwszym etapem oczekiwanych zmian było rozważne 
przełożenie rekomendacji na logiczne zapisy aktów prawnych.  

 



 
Jak samorząd uważamy, że dla zabezpieczenia wysokiej jakości świadczeń opieki 
zdrowotnej szczególne znaczenie ma liczba pielęgniarek i położnych zatrudnionych  
w systemie opieki zdrowotnej. W naszej ocenie przepisy dotyczące norm zatrudnienia 
należy jak najszybciej uzupełnić i dostosować, tak by zapewnić pacjentom należytą 
opiekę oraz poprawić sytuację personelu medycznego poprzez zagwarantowanie 
godziwych warunków pracy pielęgniarkom i położnym.  
Dlatego cieszy nas, że propozycje i kierunki działań zawarte we wspomnianym 
dokumencie, w szczególności dotyczące właśnie norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych w realizacji świadczeń gwarantowanych i projektowanych zmian  
w rozporządzeniach koszykowych oraz warunków pacy i wynagrodzeń naszej grupy 
zawodowej, zostały potraktowane priorytetowo i w chwili obecnej trwają działania 
związane z ich implementacją do obowiązkowego porządku prawnego. 
 
Delegatom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie życzę rzeczowych  
i sprawnie przebiegających obrad, które pozwolą przygotować założenia na najbliższą 
przyszłość. Znając dynamiczną działalność Izby, której Pani przewodniczy - otwartość 
i gotowość na zmiany – jestem przekonana, że Delegaci Państwa Izby podejmą trafne 
dla środowiska decyzje, sprzyjające dalszemu rozwojowi naszych zawodów.  
Życzę mądrych decyzji, które przyniosą satysfakcję nam wszystkim. 
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