
Sprawozdanie z obrad XXXI Zjazdu Delegatów 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 

 
               W dniu 23 marca 2018 roku w Sali Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbył 
się XXXI Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi 
Sieradzkiej.  
 
                Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili Nas :   
 

• Pani Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  

• Pani prof. Ewa Borowiak – Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

• Pani Beata Zwolińska – W-ce Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi  

• Pan Mariusz Bądzior - Starosta Powiatu Sieradzkiego 

• Pan Mirosław Urbaś – W-ce Starosta Powiatu Wieruszowskiego  

• Pani Barbara Lisik – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli 

• Pan Paweł Osiewała – Prezydent Miasta Sieradza 

• Pan Arkadiusz Góraj- Asystent Posła na Sejm Cezarego Tomczyka 

• Pani Halina Pecyna – Kierownik ds. Pielęgniarstwa Szpitala Wojewódzkiego 
w Sieradzu 

• Pani Agnieszka Krzywańska – Z-ca Kierownika ds. Pielęgniarstwa Centrum  
Psychiatrycznego w Warcie   

• Pani Bożena Sulima – Pielęgniarka Oddziałowa Ośrodka Rehabilitacyjno – 
Leczniczego w Rafałówce  

• Pani Magdalena Świątek – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
Diabetologicznego dla Województwa Łódzkiego  

• Pani Urszula Płoska – Kachel – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu   

• Pani Ewa Olejnik – Pielęgniarka Koordynująca Domu Pomocy Społecznej 
w Biskupicach. 
 

Na Zjeździe Zaproszeni Goście i Delegaci na Zjazd mieli przyjemność wysłuchać prelekcji 
Pani Elżbiety Pokory pt. „Historia pielęgniarstwa i położnictwa na Ziemi Sieradzkiej”. 
   
W czasie trwania obrad Delegaci na Zjazd podjęli następujące uchwały w sprawie :  
 

• Regulaminów Organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej  

• zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi 
Sieradzkiej oraz z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 
roku  

• zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej od 1 stycznia do 
31 grudnia 2017 roku  

• zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Ziemi 
Sieradzkiej od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku  

• zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku  

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017  

• zasad gospodarki finansowej i budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
Ziemi Sieradzkiej na rok 2018 oraz prowizorium budżetowego na pierwszy 
kwartał 2019 r.   

 
 
                 Ponadto Delegaci XXXI Zjazdu Sprawozdawczego Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej przyjęli apele, które zamieszczamy poniżej.  

 



APEL NR 1 

XXXI ZJAZDU DELEGATÓW 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 

z dnia 23 marca 2018 roku 
 

w sprawie: pilnej nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017r tzw. „podwyżkowej” 
poprzez wprowadzenie dodatkowych współczynników pracy dla pielęgniarek 
i położnych z wykształceniem wyższym (licencjat pielęgniarstwa/położnictwa, 
magister pielęgniarstwa/położnictwa) bez specjalizacji. 

skierowany do: 
Ministra Zdrowia, 
Klubów Parlamentarnych 

 

Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu OIPiPZS apelują o pilną nowelizację 

ustawy z dnia 8 czerwca 2017r tzw. „podwyżkowej” poprzez wprowadzenie 
dodatkowych  współczynników pracy dla pielęgniarek i położnych z tytułem 

licencjata pielęgniarstwa/ położnictwa, magistra pielęgniarstwa/ położnictwa 
bez specjalizacji. 
Uzasadnienie: 
W dniu 14.08.2017r weszły w życie przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017r 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 
z 2017r., poz. 1473). W załączniku do ustawy wymieniono grupy zawodowe według 
posiadanych kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku oraz określono 
wysokość współczynnika pracy. Z niewiadomych przyczyn pominięto pielęgniarki 
i położne z tytułem licencjata oraz magistra pielęgniarstwa i położnictwa i nie 
zaliczono ich do współczynnika pracy wymaganego dla osób wykonujących zawód 
medyczny wymagający wyższego wykształcenia. Licencjat pielęgniarstwa/ 
położnictwa oraz magister pielęgniarstwa/ położnictwa zaliczony został do 
najniższego współczynnika pracy określonego w ustawie. Pielęgniarki i położne 
podwyższały swoje kwalifikacje zawodowe najczęściej własnym staraniem i na 
własny koszt i poprzez zapisy wyżej wymienionej ustawy zostały zdegradowane do 
poziomu pracowników medycznych bez wyższego wykształcenia. Zgodnie kodeksem 
pracy( art.183 c § 1) pracownicy mają prawo do jednakowego wynagradzania za 
jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, ale przede wszystkim                            
z  uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji.  

Ustawowy  wzrost wynagrodzenia zasadniczego powinien zapewniać adekwatny dla 
każdej grupy zawodowej średni wzrost tego wynagrodzenia z uwzględnieniem 
posiadanych kwalifikacji zawodowych, dlatego wnosimy o nowelizację obecnej 
ustawy i wprowadzenie dodatkowych współczynników pracy dla pielęgniarek 
i położnych mających wyższe wykształcenie, a nie posiadających specjalizacji. 

 
Sekretarz Zjazdu                                                       Przewodnicząca Zjazdu 
Barbara Andrzejewska                                               Hanna Malik 

 

 
 

 
 

 



APEL NR 2 
 

XXXI ZJAZDU DELEGATÓW 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 
z dnia 23 marca 2018 roku 

 

 
w sprawie: przyspieszenia prac zmierzających do uregulowania kwestii norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych  
skierowany do: 

Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Zdrowia, 
Klubów Parlamentarnych 

 
Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu OIPiPZS apelują o wprowadzenie 

natychmiastowych regulacji dotyczących określenia wskaźników zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych na łóżko w poszczególnych zakresach świadczeń. 
 
Uzasadnienie:  
 
Obecnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie 
gwarantują obsady na właściwym poziomie, a tym samym nie zapewniają pacjentom 
odpowiedniej opieki pielęgniarsko – położniczej. 
Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych może mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz bezpieczeństwo wykonywania zawodu 
doprowadzając do szeregu zdarzeń niepożądanych, wypadków przy pracy oraz 
obniżenia jakości świadczeń pielęgniarskich i położniczych. 
Apelujemy o natychmiastowe określenie i wdrożenie odpowiednich wskaźników 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych gwarantujących zapewnienie odpowiedniej 
obsady pielęgniarskiej i położniczej na dyżurze / zmianie stosownie do potrzeb 
i zakresu świadczonych usług zdrowotnych, mając na uwadze konieczność 
zapewnienia wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz właściwego 
zabezpieczenia tych świadczeń.   
 
 
Sekretarz Zjazdu                                                                  Przewodnicząca Zjazdu 
Barbara Andrzejewska                                                     Hanna Malik 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



APEL NR 3 
 

XXXI ZJAZDU DELEGATÓW 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 
z dnia 23 marca 2018 roku 

 

w sprawie: zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

skierowany do: 
Ministra Finansów 
Prezesa Rady Ministrów 
 

Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu OIPiPZS apelują o zmianę  przepisów ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r (Dz.U. 
z 2016r.,poz. 2032 ze zm.), poprzez zwolnienie z podatku dochodowego od osób 
fizycznych wartości świadczeń uzyskanych przez członka samorządu w związku  

z uczestnictwem w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych organizowanych przez 
samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych i finansowanych ze środków 
samorządu zawodowego.  

Uzasadnienie:  
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu jest jednostką 
organizacyjną samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość 
prawną. Pielęgniarka i położna obowiązana jest opłacać składkę członkowską na rzecz 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Obowiązek ten wynika z art. 11 ust. 2 pkt. 4 
ustawy z dnia 1 lipca 2011r o samorządzie pielęgniarek i położnych. Ponadto na 
podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej ustawodawca nałożył 
na pielęgniarki i położne obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności 
zawodowych w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Koszty organizowanych 
szkoleń, kursów itp. są pokrywane ze środków organu samorządu zawodowego, 
pochodzących ze składek członkowskich. Podstawowym warunkiem korzystania 
z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest regularne opłacanie 
składek. Z tytułu przynależności do samorządu zawodowego członkowie mają prawo do 
korzystania z pomocy Izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W praktyce 
najczęściej to okręgowe izby pielęgniarek i położnych organizują różnego rodzaju 
szkolenia, kursy konferencje, a pielęgniarki i położne mogą uczestniczyć w takich 
szkoleniach bezpłatnie, bądź uzyskać całkowitą lub częściową refundację. Ekonomiczny 
ciężar szkleń ponosi samorząd zawodowy, a w rzeczywistości środki te pochodzą ze 
składek członkowskich opłacanych przez pielęgniarki i położne. Zatem po stronie 
uczestników szkoleń nie powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku 
dochodowych od osób fizycznych. Stanowisko takie korzystne dla członków samorządu  
zostało już kilkakrotnie wyrażone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 
Wobec powyższego skoro podmioty powołane do interpretacji przepisów podatkowych 
zajmują jednoznaczne  pozytywne stanowisko w tej sprawie, jak również orzecznictwo 
sądów administracyjnych jest korzystne dla członków samorządu, to zasadnym jest 
dokonanie zmiany przepisów ustawy i wprowadzenie jednoznacznego zapisu 
zwalniającego wartość uzyskanych świadczeń  przez członka samorządu z podatku 
dochodowego od osób fizycznych w związku z jego uczestnictwem w podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych organizowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek 
i położnych i finansowanych ze środków samorządu zawodowego.  

 

Sekretarz Zjazdu                                                                   Przewodnicząca Zjazdu  
Barbara Andrzejewska                                                      Hanna Malik 
 



 


