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Protokół z obrad XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Słupsku 

 

1. Przewodniczący Sebastian Irzykowski przywitał delegatów zebranych na Zjeździe i przed-

stawił porządek obrad. 

2. Na Przewodniczącą Zjazdu delegaci jednogłośnie wybrali Irenę Pawlak.  

3. Przewodnicząca Zjazdu rozpoczęła obrady i zaproponowała dokonanie wyboru Prezy-

dium, Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Wybrano jednogłośnie Prezydium Zjazdu w składzie: 

- Sekretarz Zjazdu: Alina Zawadowicz, 

- Protokolant Zjazdu: Renata Kuźma, 

- Asesorzy Zjazdu: Jolanta Treczyńska, Ewa Łubniewska. 

5. Wybrano jednogłośnie skład Komisji Skrutacyjnej: 

- Przewodnicząca: Agnieszka Klimbosz, 

- Zastępca Przewodniczącej: Elżbieta Leman, 

- Sekretarz: Alina Jedruszak. 

6. Wybrano jednogłośnie skład Komisji Mandatowej: 

- Przewodnicząca: Irena Filipiuk, 

- Członek: Dorota Okońska, 

- Członek: Marzena Kiwka. 

XXIX Okręgowy Zjazd  

Pielęgniarek i Położnych w Słupsku 

28 marca 2014 r. 
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7. Przewodnicząca Komisji Mandatowej odczytała protokół z posiedzenia Komisji stwierdza-

jąc, że Zjazd jest prawomocny i może podejmować uchwały. Na 63 uprawnionych do głoso-

wania obecnych, według listy obecności, było 40 delegatów, co stanowi 63,5% ogółu. 

Lista obecności załączona do protokołu. 

8. Wybrano jednogłośnie skład Komisji Uchwał i Wniosków: 

- Przewodnicząca: Maria Jastrzębska, 

- Zastępca Przewodniczącej: Bożena Starkowska, 

- Sekretarz Jeanetta Tankielun. 

9. Przewodnicząca Zjazdu poddała pod głosowanie projekty uchwał Zjazdu: 

- Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zjazdu – przyjęta jednogłośnie.  

- Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu – przyjęta jednogłośnie. 

- Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad – przyjęta jednogłośnie. 

- Uchwała nr 4 w sprawie wyboru Komisji Zjazdowych – przyjęta jednogłośnie. 

Delegaci XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Słupsku  

Fo
t.

 r
ed

. 
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10. Przewodnicząca Zjazdu poprosiła o przystąpienie do wyborów uzupełniających członków 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej i zgłaszania kandydatów. 

11. Komisja Skrutacyjna z otrzymanych 63 kart do głosowania wydała dla delegatów 40 kart. 

12. Głosowanie. 

13. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania tajnego na stano-

wiska Członków OKR w Słupsku, w wyniku głosowania większością głosów zostały wybrane 

następujące osoby: 

- Anna Kryczka, 

- Elżbieta Kropidłowska. 

14. Przedstawiono sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2013 r. do 

30.12.2013 r. 

15. Przewodniczący Sebastian Irzykowski przedstawił sprawozdanie z Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych. 

Wystąpienie Pani Doroty Gardias  

Fo
t. red

. 
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16. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej w Słupsku za okres od 27.03.2013 r. do 27.03.2014 r. 

17. Przedstawienie sprawozdania finansowego OIPiP w Słupsku za okres od 01.01.2013 r. 

do 31.12.2013 r.  

Pani Maria Mazur zapytała, dlaczego nie zostały wykorzystane fundusze finansowe przezna-

czone na zapomogi losowe. 

Przewodniczący wyjaśnił, że tyle wpłynęło wniosków o zapomogi i więcej chętnych nie było. 

18. Przewodnicząca Zjazdu zaproponowała przyjęcie Uchwały nr 5 w sprawie liczebności 

składu organów Izby. Uchwała przyjęta jednogłośnie.  

19. Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów Izby. Uchwała przyjęta jed-

nogłośnie. 

20. Uchwała nr 7 w sprawie wyborów uzupełniających członków OKR. Uchwała przyjęta 

jednogłośnie. 

21. Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OIPiP w Słupsku za 

rok 2013. Uchwała przyjęta jednogłośnie.  

22. Przewodniczący przedstawił projekt planu finansowego OIPiP w Słupsku na 2014 r. Ma-

rzena Rapalska zaproponowała zwiększenie przydzielanych kwot na zapomogi losowe  

w związku z niewykorzystaniem w ubiegłym roku przeznaczonej kwoty.  

23. Dyskusja. 

24. Uchwała nr 9 w sprawie uchwalenia budżetu OIPiP na rok 2014. Uchwała przyjęta jed-

nogłośnie. 

25. Uchwała nr 10 w sprawie zatwierdzenia podziału wyniku finansowego Izby za rok 2013. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

26. Uchwała nr 11 w sprawie przekazania odsetek z lokat terminowych oraz innych wpły-

wów na działalność ustawową OIPiP w Słupsku. Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

27. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała wniosek o zwiększeniu kwoty 

przeznaczonej na zapomogi z 1000 zł na 1200 zł – zapomogi losowe oraz z 500 zł na 700 zł 

– pogorszenie sytuacji materialnej rodziny. 
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28. Podjęto Uchwałę nr 12 w sprawie zwiększenia kwoty przyznawanej na zapomogi losowe 

do kwoty 1200 zł oraz 700 zł. Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

29. Wystąpienie przedstawicieli Inter Polska/Wolter Skluwer Polska. 

30. Przewodnicząca ogłosiła przerwę obiadową. 

31. Przewodniczący Sebastian Irzykowski przekazał delegatom informację o obowiązkowych 

składkach członkowskich dla osób będących na kontraktach. Nasza Okręgowa Rada Pielę-

gniarek i Położnych uznała, że składka jest za wysoka i zgodnie z Ustawą o samorządzie 

pielęgniarek i położnych podjęła jednogłośnie Uchwałę o podjęciu tego tematu na Zjeździe 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 

32. Przewodniczący poinformował delegatów o szkoleniu w Centrum kompetencji Forum pn. 

Jak motywować i dyscyplinować pielęgniarki i położne, które mają odbyć się w 3 edycjach:  

w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. W programie tego szkolenia jest znacznie przekroczona 

granica zachowania pielęgniarek i położnych. W związku z tym wystosowane zostanie w tej 

sprawie stanowisko. 

33. Dyskusja. 

 
Obrady XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Słupsku 

Fo
t. red

. 
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34. Delegaci stwierdzili jednogłośnie, że są oburzeni i nie zgadzają się na opisywanie w taki 

sposób zachowania pielęgniarek i położnych. W związku z tym wystosowane zostanie w tej 

sprawie stanowisko. 

35. Wystąpienie gościa Pani Doroty Gardias. 

36. Przewodniczący Sebastian Irzykowski z ramienia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-

nych uroczyście przystąpił do odznaczenia Pani Doroty Gardias złotą odznaką za zasługi dla 

samorządu pielęgniarek i położnych, m.in. za przyczynienie się do uznania kwalifikacji pol-

skich pielęgniarek i położnych w Unii Europejskiej. Wraz z wręczeniem kwiatów popłynęło 

wiele gratulacji i ciepłych słów uznania.  

37. Przewodnicząca Zjazdu podziękowała za wystąpienie Pani Dorocie Gardias i poprosiła 

Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie protokołu ze Zjazdu. 

38. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała protokół stwierdzający, że XXIX 

Zjazd uchwalił od 1 do 12 uchwał oraz przedstawiła Stanowisko nr 1 w sprawie sprzeciwu 

wobec organizacji szkolenia pn. Jak motywować i dyscyplinować pielęgniarki i położne oraz 

masowego rozpowszechniania informacji o szkoleniu przez firmę Wydawnictwo Forum  

Sp. z o.o. 

39. Przewodnicząca Zjazdu oraz Przewodniczący Sebastian Irzykowski bardzo podziękowali 

za wysiłek włożony w przebieg praz zjazdowych i pożegnali delegatów. 

40. Na tym zamknięto obrady Zjazdu. 

 

 

             Sekretarz Zjazdu                                                     Przewodnicząca Zjazdu 

            Alina Zawadowicz                                                              Irena Pawlak 
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w sprawie przyjęcia katalogu czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego  

u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki. 

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek  

i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy  

o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.), uchwala 

się co następuje: 

  

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjmuje katalog czynności wykonywanych 

przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem 

pielęgniarki oraz indywidualną kartę zleceń pielęgniarskich. 

 

§ 2. Katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej  

i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Indywidualna karta zleceń pielęgniarskich stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 

 

Sekretarz NRPiP      Prezes NRPiP 

        Joanna Walewander                  Grażyna Rogala-Pawelczyk 

Uchwała Nr 136/VI/2013 NRPiP 

z dnia 4 grudnia 2013 r. 

http://www.nipip.pl/attachments/article/2504/136%20Zalacznik%20nr%201%20do%20uchwa%C5%82y%20136-06-2013.doc
http://www.nipip.pl/attachments/article/2504/136%20Zalacznik%20nr%202%20do%20uchwa%C5%82y%20136-06-2013.doc
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 136/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. 

 
 

KATALOG CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH PRZEZ OPIEKUNA MEDYCZNEGO  

U OSOBY CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ  
NA ZLECENIE I POD NADZOREM PIELEGNIARKI  

 

1 słanie łóżka z chorym 

2 toaleta jamy ustnej  

3 mycie głowy w łóżku 

4 toaleta całego ciała w łóżku 

5 toaleta całego ciała pod natryskiem  

6 toaleta całego ciała w wannie  

7 higiena intymna 

8 ułożenie pacjenta i zmiana pozycji ułożeniowej 

9 zmiana bielizny osobistej i pościelowej w łóżku 

10 toaleta przeciwodleżynowa  

11 zastosowanie udogodnień w łóżku 

12 zastosowanie materaca p/odleżynowego  

13 pomiar ciśnienia tętniczego krwi  

14 pomiar tętna  

15 pomiar temperatury 

16 pomiar oddechów 

17 pomiar masy ciała 

18 pomiar wzrostu   

19 przygotowanie  i założenie  okładu zimnego suchego  

20 przygotowanie  i założenie  okładu zimnego  wilgotnego 

21 przygotowanie  i założenie  okładu ciepłego suchy 

22 przygotowanie  i założenie  okładu ciepłego  wilgotny  

23 karmienie przez zgłębnik i gastrostomię  

24 wymiana worka stomijnego  

25 założenie i zmiana cewnika zewnętrznego (nakładki na prącie wykonanej z mięk-
kiego silikonu, przez którą mocz spływa do worka na mocz) 

26 wymiana worka na mocz 

27 wymiana worka zewnętrznego na stolec 

28 stawianie  baniek próżniowych 

29 prowadzenie dobowej zbiórki moczu  

30 kontrola oddawania moczu i stolca 

31 wykonanie ćwiczeń biernych w łóżku 

32 pomoc w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego 

33 pomoc w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych wykonywanych 
przez pielęgniarkę  

34 asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich 

35 asystowanie pielęgniarce w zastosowaniu przymusu bezpośredniego  
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 136/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. 
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w sprawie przyjęcia procedury postępowania pielęgniarki/położnej objętej ochroną 

przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania 

pacjenta/rodziny. 

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek  

i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.) w zw. z art. 4 ust 1 pkt 1-5 i art. 5 ust 1 pkt 1-9 

ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjmuje procedurę postępowania pielęgniar-

ki/położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agre-

sywnego zachowania pacjenta/ rodziny, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Ustala się również wzór wniosku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec 

funkcjonariusza publicznego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

                Sekretarz NRPiP                NRPiP Prezes 

              Joanna Walewander    Grażyna Rogala-Pawelczyk 

Uchwała Nr 206/VI/2014 NRPiP 

z dnia 6 czerwca 2014 r. 

http://www.nipip.pl/attachments/article/2766/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20Uchwa%C5%82y%20Nr%20206.doc
http://www.nipip.pl/attachments/article/2766/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20Uchwa%C5%82y%20Nr%20206.doc
http://www.nipip.pl/attachments/article/2766/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20Uchwa%C5%82y%20Nr%20206.doc
http://www.nipip.pl/attachments/article/2766/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20Uchwa%C5%82y%20Nr%20206.doc
http://www.nipip.pl/attachments/article/2766/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20Uchwa%C5%82y%20Nr%20206.doc
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2014 r. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ OBJĘTEJ OCHRONĄ 

PRZEWIDZIANĄ DLA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO W PRZYPADKU  

AGRESYWNEGO ZACHOWANIA PACJENTA/RODZINY 

 

Procedura dotyczy zasad postępowania pielęgniarki, położnej w przypadku 

zachowania osoby agresywnej podczas i w związku z wykonywaniem czynności 

polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust 1  

pkt 1-5 i art. 5 ust 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki  

i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) korzystających z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zgodnie z art. 11 ust 2 ww. ustawy.  

 

CEL  
 
Zapewnienie ochrony pielęgniarkom i położnym, stworzenie bezpiecznych warunków pracy 

oraz prawidłowe i niezakłócone wykonywanie przez nich obowiązków służbowych podczas 

oraz w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wobec pacjenta. 

 

OKREŚLENIE POJĘĆ  

 
Agresja [łac. aggressio ‘napaść’,‘natarcie’], psychol. działanie (fizyczne, słowne) zmierzające 

do spowodowania szkody, wyrządzenia krzywdy fizycznej lub psychicznej, skierowane na 

inną osobę, także zamiar takiego działania lub względnie trwała tendencja do takich działań. 

1. Agresja fizyczna – atak skierowany na inną osobę, w którym atakujący posługuje 

się określonymi częściami ciała lub narzędziami przyjmującym formę 

uderzenia, potrącenia, kopnięcia, pobicia itp. powodującym zadanie bólu lub 

uszkodzenia ciała. 

2. Agresja słowna (werbalna) – posługiwanie się sformułowaniami werbalnymi, 

szkodliwymi dla atakowanej osoby, wywołując w niej strach, poczucie krzywdy 

lub odrzucenie emocjonalne. 

 

Pobudzenie – to stan psychicznego podniecenia i wzmożonej aktywności. 

Osoba agresywna – pacjent, rodzina pacjenta, opiekun itp. 
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Naruszenie nietykalności cielesnej – to każda umyślna czynność osoby agresywnej 

oddziałująca na ciało pielęgniarki, położnej, która nie jest przez nią akceptowana. 

Każde bezprawne dotknięcie, upokorzenie lub inny krzywdzący kontakt fizyczny 

(umyślne sprawienie bólu np. kopnięcie, szarpanie za włosy, spoliczkowanie, 

popchnięcie itp.) lub czynności, które są dla niej obraźliwe, krzywdzące, kłopotliwe.  

Czynna napaść – każde działanie zmierzające bezpośrednio do naruszenia 

nietykalności cielesnej i wyrządzenia w ten sposób dolegliwości fizycznej. Staje się 

więc przestępstwem dokonanym w chwili przedsięwzięcia działania zmierzającego 

bezpośrednio do naruszenia nietykalności cielesnej, które w rzeczywistości nie musi 

nastąpić. 

Znieważenie – to każde zachowanie osoby agresywnej, uwłaczające godności 

osobistej pielęgniarki, położnej, stanowiące przejaw lekceważenia, pogardy, mające 

obelżywy, obraźliwy charakter (obraźliwe słowa, gesty). W praktyce jest to używanie  

w stosunku do pielęgniarki i położnej słów wulgarnych, powszechnie uznanych za 

obelżywe, gesty.  

 

OPIS ZASAD ZASTOSOWANIA PROCEDURY  

 
Warunki: 

 Objęcie pielęgniarki i położnej szczególną ochroną przewidzianą dla 

funkcjonariusza publicznego możliwe jest dopiero po zaistnieniu przesłanek 

zawartych w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 i art. 5 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 15 lipca  

2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, które muszą wystąpić podczas  

i w związku z wykonywaniem przez pielęgniarkę, położną wskazanych w ww. 

przepisach prawnych czynności.  

 Zaistnienie zdarzenia „podczas i w związku” z wykonywaniem przez pielęgniarkę, 

położną świadczenia zdrowotnego oznacza zbieżność czasową i miejscową 

zachowania osoby agresywnej i wykonywania obowiązków służbowych przez 

funkcjonariusza publicznego niezależnie od miejsca pracy i formy zatrudnienia. 

 Pełnienie obowiązków służbowych przez pielęgniarkę i położną może mieć 

miejsce również poza godzinami pracy, jeśli w tym czasie podejmuje czynności 

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jednak musi zaistnieć związek 

czasowo – przyczynowy pomiędzy zaistniałym zdarzeniem a udzielanym 

rodzajem świadczeń.  
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 W świetle art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki  

i położnej, pielęgniarka i położna wykonująca czynności, o których mowa 

poniżej jest traktowana w taki sposób przez prawo, w jaki sposób kodeks karny 

traktuje funkcjonariuszy publicznych. Na przykład: naruszenie jej nietykalności 

cielesnej, zniewaga czy czynna napaść na nią będzie kwalifikowana jako 

przestępstwo, o którym mowa w przepisach kodeksu karnego. 

 

Przesłanki: 

1. Ochrona prawna przysługująca pielęgniarce objętej ochroną przewidzianą dla 

funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania czynności zawodowych 

polegających na: 

 rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 

 rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 

 planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 

 samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych,  

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności  

ratunkowych; 

 realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 

2. Ochrona prawna przysługująca położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjona-

riusza publicznego podczas wykonywania czynności zawodowych polegających na: 

 rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży 

fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych  

w monitorowaniu ciąży fizjologicznej 

 kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wyso-

kiego ryzyka; 

 prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem 

aparatury medycznej; 

 przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem 

krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego; 

 podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia leka-

rza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania  

macicy; 

  sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu 

poporodowego; 
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 badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby wszel-

kich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji;  

  realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 

 samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, dia-

gnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. 

   

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ 

  
1. W przypadku agresywnych zachowań ze strony osoby agresywnej, pielęgniarka, 

położna podejmuje działania w zakresie: 

a. wyciszenia agresji poprzez rozmowę w celu wyjaśnienia powodu jej  

powstania, 

b. zachowania bezpiecznej odległości wobec osoby agresywnej, 

c. informowania ww. osoby o przysługującej pielęgniarce, położnej ochronie 

prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego i konsekwencjach 

prawnych z tym związanych, 

2. W przypadku zaistnienia zachowań, jakich dopuściła się osoba agresywna wobec 

funkcjonariusza publicznego należy: 

a. w przypadku zaistnienia przesłanek przestępstwa zawiadomić organa ściga-

nia, składając zawiadomienie stanowiące załącznik nr 1 o przestępstwie 

uwzględniając: 

 okoliczności ze wskazaniem, że do zdarzenia doszło w czasie  

i w związku z wykonywaniem czynności służbowych podczas udziela-

nia świadczeń zdrowotnych, 

  wskazać w trakcie, jakich czynności (udzielanego świadczenia) doszło 

do zdarzenia, 

b. odnotować powyższy fakt w obowiązującej dokumentacji medycznej, 

uwzględniając, powyższe przesłanki, 

c. wskazać świadków zdarzenia, jeśli to możliwe z imienia i nazwiska, 

d. poinformować niezwłocznie kierownika oddziału/placówki, lekarza dyżurnego, 

przełożonego o zaistniałej sytuacji, 

e. w przypadku doznanych obrażeń przez pielęgniarkę, położną, poddanie się 

badaniu przez biegłego lekarza medycyny sądowego.  
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OCHRONA PRAWNOKARNA NALEŻNA FUNKCJONARIUSZOWI PUBLICZNEMU 

Pielęgniarka i położna objęta ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w myśl 

art. 11 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej podczas i w związku  

z wykonywaniem przez niego świadczeń zdrowotnych chroniony jest przez odrębne przepisy 

Kodeksu Karnego w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej, czynnej napaści na funk-

cjonariusza publicznego oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego. Przepisy ustawy 

karnej odnoszące się do ochrony prawnokarnej funkcjonariusza publicznego mają za zada-

nie chronić godność i nietykalność cielesną pielęgniarek i położnych. O naruszenie nietykal-

ności cielesnej funkcjonariusza można oskarżyć tylko kogoś, kto zrobił to podczas pełnienia 

przez funkcjonariusza obowiązków służbowych lub w związku z nimi i będzie podlegał odpo-

wiedzialności prawnokarnej. 

 

1. Przestępstwa popełnione przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu ścigane  

są z urzędu, a skierowanie aktu oskarżenia, inicjowanie dowodów, występowanie przed 

sądem to obowiązek prokuratora. 

2. Sprawca przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu odpowiada surowiej,  

i zagrożony jest karami: grzywny, kary ograniczenia wolności, kary pozbawienia  

wolności. 

3. Organy ścigania po wpłynięciu zawiadomienia winny podjąć działania zmierzające do 

ukarania sprawcy, nie jest tu konieczne uzyskanie wniosku o ściganie od pokrzywdzone-

go (pielęgniarki, położnej). 

4. Odpowiedzialność za napaść na funkcjonariusza została uregulowana odrębnymi 

przepisami. 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039  

z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 206/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2014 r.  

 
 

 

........................................................................                                                ……………………………                     

                                                                                                                   (miejscowość, data) 

………………………………………………….. 

(dane pokrzywdzonej pielęgniarki, położnej) 

 

                                                                                                     DO  

                                                                                                      …………………….……………………. 

……………..…………………………….  

                                                                                                      (dane jednostki Policji lub prokuratury) 

 

ZAWIADOMIENIE  O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA  

WOBEC FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  

zawiadamiam, że w dniu ………………………………………..……………………...................................... 

(data, godzina ) 

w …………………………………………………………………………………………………………………... 

(miejsce popełnienia przestępstwa) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko sprawcy, ewent adres lub w przypadku braku danych osobowych opis wyglądu sprawcy) 

 

podczas i w związku z ….. ……………………………………………………………………………………….  

(rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych) 

dokonał: …………………………………………………….…………………………………………………. …. 

…………………………………………………………………………………………..…….………………..…... 

……………………………………………………………………………………………….……………………... 

……………………………………………………………………………………………………………..……….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

(opis zachowania przestępnego – opisać zwięźle stan faktyczny oraz zachowanie sprawcy, które zda-

niem zawiadamiającego nosi cechy przestępstwa i ewentualnie podać dowody i świadków na poparcie 

swoich twierdzeń). 

 

 

W związku z powyższym wnoszę o wszczęcie w powyższej sprawie postępowania przygotowawczego. 

 

 

 

Świadek: imię i nazwisko, adres / stanowisko.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………...................            ……….………………………………………… 

 (podpis pokrzywdzonej pielęgniarki, położnej)                        (czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)
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w sprawie wyrażenia wotum nieufności 

Ministrowi Zdrowia Bartoszowi  

Arłukowiczowi. 

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 

jako ustawowy reprezentant ponad trzystu 

tysięcznej grupy pielęgniarek i położnych 

zgłasza całkowitą utratę zaufania wobec 

Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. 

Pozwalamy sobie przypomnieć, iż z racji 

ustrojowego usytuowania, pielęgniarki  

i położne wykonują zadania władzy pu-

blicznej w zakresie ochrony zdrowia społe-

czeństwa i są za nie odpowiedzialne. 

Daje to szczególny tytuł do równoprawnego 

udziału m.in. w pracach nad przygotowy-

waniem rozwiązań prawno-systemowych 

dotyczących organizacji ochrony zdrowia. 

Od dłuższego już czasu, postawa przyj-

mowana i prezentowana w imieniu Rządu 

RP przez obecnego Ministra Zdrowia  

– w traktowaniu samorządu pielęgniarek  

i położnych jako partnera społecznego, 

budziła z naszej strony narastający niepo-

kój. Był on tym większy, że podejście i sta-

nowisko Ministra Zdrowia w poszczególnych  

kwestiach, nie dawały się pogodzić z dekla-

rowanymi przez Premiera RP rozwiąza-

niami i sposobem działania. 

 

Potraktowanie grupy zawodowej pielęgnia-

rek i położnych przez Ministra Zdrowia  

w toku obecnych prac nad zmianami ustaw 

tzw. „kolejkowych” odbieramy jako przejaw 

całkowitego lekceważenia. Dobitnym do-

wodem jest przebieg posiedzeń Sejmowej 

Komisji Zdrowia w dnia 8–9 lipca 2014 r., 

podczas których Minister Zdrowia odrzucił 

wszystkie uwagi zgłoszone przez samo-

rząd zawodowy pielęgniarek i położnych, 

do projektów ustaw, bez jakiegokolwiek 

odniesienia się do ich meritum. Identyczna 

sytuacja miała miejsce na etapie tworzenia 

projektów rządowych. 

W tej sytuacji, nie widząc możliwości dal-

szej współpracy z Ministrem Zdrowia Bar-

toszem Arłukowiczem, sprowadzającej rolę 

samorządu pielęgniarek i położnych do 

funkcji fasadowego akceptanta Jego dzia-

łań, zmuszeni jesteśmy zgłosić do Premie-

ra RP, swoiste votum nieufności, co do 

osoby Ministra Zdrowia oraz rozważenie 

zmiany na przedmiotowym stanowisku. 

 

Sekretarz NRPiP, Joanna Walewander 

Prezes NRPiP, Grażyna Rogala-Pawelczyk 

 

Stanowisko nr 6 

Prezydium NRPiP 

z dnia 17 lipca 2014 r. 
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w sprawie obowiązku udzielania przez 

pracodawcę urlopu na żądanie. 

 

Stan faktyczny: 

Pracownik ubiega się o urlop na żądanie 

wymiarze 4 dni. Czy pracodawca ma 

obowiązek urlop taki udzielić. 

 

Stan prawny: 

Art. 167² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeksu pracy, zgodnie z którym 

pracodawca jest obowiązany udzielić na 

żądanie pracownika i w terminie przez 

niego wskazanym nie więcej niż 4 dni 

urlopu w każdym roku kalendarzowym. 

Pracownik zgłasza żądanie udzielenia 

urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

urlopu. Zgodnie treścią art. 161 K.p. urlopu 

wypoczynkowego udziela pracodawca. 

 

Wnioski: 

Urlop na żądanie stanowi część ogólnego 

urlopu wypoczynkowego, jednakże inny jest 

sposób udzielania tego urlopu, ponieważ nie 

jest on objęty planem urlopów, nie ma też 

przy nim znaczenia forma zgłoszenia 

żądania pracodawcy przez pracownika woli 

wykorzystania urlopu. Żądanie winno jednak 

być dokonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

urlopu, do chwili, przewidywanego 

rozpoczęcia urlopu. 

 

 

Zgodnie z powołanym przepisem art. 167 

K.p. pracodawca jest obowiązany udzielić 

żądanego urlopu (pracownik  nie może 

rozpocząć urlopu dopóki pracodawca nie 

wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu 

takiego urlopu). 

Skoro zatem pracownik sam nie  może 

rozpocząć urlopu na żądanie, dopóki pra-

codawca  nie wyrazi na to zgody, w literatu-

rze i orzecznictwie przyjmuje się, że obo-

wiązek udzielenia pracownikowi urlopu na 

żądanie na podstawie art. 167² K.p. nie 

oznacza bezwzględnego charakteru tego 

obowiązku. Pracodawca może bowiem 

odmówić udzielenia takiego urlopu ze 

względu na szczególne okoliczności, które 

powodują, że zasługujący na ochronę wy-

jątkowy interes pracodawcy wymagałby 

obecności danego pracownika w pracy  

w okresie określonym w żądaniu udzielenia 

urlopu. Szczególne okoliczności (przyczyny 

odmowy) muszą istnieć rzeczywiście (wy-

rok SN z dnia 7 listopada 2013 r. SNO 

29/13, wyrok SN z dnia 28 października 

2009 r. II PK 123/09). 

 

Radca Prawny, Ewa Schweitzer 

OPINIA PRAWNA  
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w sprawie możliwości korzystania ze 

zwolnienia od pracy w związku z opieką 

nad dzieckiem. 

Stan faktyczny: 

Zapytanie: 

Czy w każdym czasie pracownik może 

korzystać z opieki nad dzieckiem, niezależ-

nie od woli pracodawcy? 

 

Stan prawny: 

Art. 188 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym 

pracownikowi wychowującemu przynajmniej 

1 dziecko w wieku do 14 lat przysługuje  

w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie 

od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 

Przepisy nie uzależniają terminu zwolnienia 

od zgody pracodawcy, zatem należy 

przyjąć, że decydujące znaczenie mają 

potrzeby pracownika. Niezależnie od 

powyższego wniosek w sprawie skorzysta-

nia ze zwolnienia pracownik powinien 

złożyć na piśmie i poczekać na potwierdze-

nie pracodawcy, co będzie dowodem na to, 

że pracownik nie działa samowolnie, bez 

uzgodnienia terminu z zwolnienia, co  

z kolei mogłoby skutkować dyscyplinarnym 

zwolnieniem z pracy. 

Pracownik nie ma obowiązku uzasadniać 

swojego wniosku o zwolnienie w związku  

z opieką nad dzieckiem. 

 

 

Radca Prawny, Ewa Schweitzer 
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Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Nauk  

o Zdrowiu prowadzi ostatni nabór na studia pierw-

szego stopnia na kierunku pielęgniarstwo „pomosto-

we”, niestacjonarne, na rok akademicki 2014/2015. 

Nauka na studiach „pomostowych” jest bezpłatna.  

Za realizację Projektu systemowego pn. „Kształcenie 

zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach stu-

diów pomostowych” odpowiada Ministerstwo Zdrowia 

– Departament Pielęgniarek i Położnych. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europej-

skiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, 

Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2. Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.  

Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawo-

dowych pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych do 

poziomu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa. Pro-

jekt powinien przyczynić się również do zwiększenia 

motywacji pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawo-

dowych i rozwoju kariery zawodowej oraz zwiększenia prestiżu zawodowego i społecznego 

pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. 

 

 

 

 

Podziękowania za opiekę dla pielęgniarek i leka-

rzy Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.  

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować całemu 

personelowi Oddziału Pediatrycznego w słupskim 

szpitalu. Byliśmy tam między 14 a 16 lipca br. z mo-

im autystycznym synem. Podczas pobytu na oddzia-

le syn był bardzo pobudzony i agresywny. Panie pie-

lęgniarki jednak wykazały się profesjonalizmem, ja-

kiego mogliby się uczyć specjaliści pracujący z  auty-

stycznymi dziećmi. Serdeczność i okazane nam ser-

ce na długo zostaną w naszej pamięci. Dziewczyny 

jesteście wspaniałe i kochane! Życzymy wszystkim 

chorym tylko takich właśnie pielęgniarek. Jeszcze raz 

bardzo dziękujemy za wszystko. 

     Marzena Gmińska z synem Przemkiem 

PS Pozdrowienia od Przemka dla pani Kasi, która dzielnie trwała przy jego łóżku :) 



 

 


