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13 września w Warszawie odbyły się obchody 
XXV-lecia funkcjonowania najliczniejszego 
medycznego samorządu w Polsce - samorządu 
pielęgniarek i położnych. 

Nie zabrakło wspomnień, serdecznych życzeń  
i pamiątkowych odznaczeń, ale także ważnych 
słów dotyczących przyszłości zawodu. Uroczystość 
uświetniło swoją obecnością 
wielu znamienitych gości.



Zofia Małas 
w swoim przemówieniu wspomniała  

o początkach samorządu, który nie powstałby, gdyby 
nie silne zaangażowanie wielu osób z różnych środowisk, 
niezrażonych piętrzącymi się przed nimi problemami 
i przeszkodami. Prezes NRPiP przypomniała również 
dokonania samorządu, m.in. ustalenie zasad etyki 
zawodowej czy wspieranie pielęgniarek w walce o poprawę 
warunków pracy.Jednocześnie wskazała, że po 25 latach 
funkcjonowania przed samorządem stoją nowe wyzwania 
i problemy, przede wszystkim niedobór pielęgniarek  
i położnych, a także rosnąca średnia ich wieku. Zofia 
Małas podkreśliła, że przywrócenie liceów pielęgniarskich 
nie rozwiąże tego problemu.

W związku z wejściem Polski do UE prawie 40 tys. 
pielęgniarek ukończyło studia pielęgniarskie. Samorząd nie 
zgodzi się na powrót do dawnego systemu kształcenia. 
Będziemy ostro bronić naszego wspólnego stanowiska,  
aby kształcenie pielęgniarek i położnych było takie, jakie 
jest w większości krajów Unii Europejskiej i rozwiniętych 
krajów świata – mówiła.
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W trakcie uroczystości został odczytany list od premier Beaty 
Szydło, która w ciepłych słowach zapewniła o swoim uznaniu 
dla pracy pielęgniarek i położnych. "Polacy wiedzą, że kiedy 
zajdzie potrzeba mogą liczyć na Waszą troskliwą i profesjonalną 
opiekę. To z Państwem pacjenci mają najczęściej bezpośredni 

kontakt. Z całego serca dziękuję za poświęcenie, odwagę  
i profesjonalizm” – napisała pani premier. Swoje listy wysłali także 
Prezydent RP Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu.

Obchody swoją obecnością zaszczycił 
m.in. wiceminister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Stanisław Szwed, który 
zapewnił, że jego resort jest otwarty 
na dalszą współpracę z samorządem 
pielęgniarskim. Wyraził nadzieję, że 
zawód pielęgniarki będzie doceniany 
również finansowo.
XXV-lecie było doskonałą okazją do 
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uhonorowania najbardziej załużonych dla zawodów pielęgniarki i 
położnej osób. 
Wręczone zostały okazjonalne, rocznicowe medale, a także statuetki 
„Cierpiącym przywrócić nadzieję”, czyli najwyższe wyróżnienie  
za wybitne osiągnięcia na rzecz pielęgniarek i położnych, przyznawane 
instytucjom lub osobom. Dodatkowe odznaczenia złote i srebrne 
„Zasłużony dla samorządu pielęgniarek i położnych” przyznano 
członkom samorządu za zasługi w działalności na rzecz samorządu 

oraz upowszechniania etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie 
obowiązków na rzecz organów samorządu, współdziałanie na rzecz 
integrowania środowiska zawodowego oraz podejmowanie działań 
na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej 
państwa i organizacji ochrony zdrowia.
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http://25lecie.nipip.pl/
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Realia pracy 
pielęgniarek 
i położnych.

Kształcenie 
pielęgniarek ma 

być takie, jak 
w większości 
krajów UE

Nie
psujmy 

dobrego 
systemu

XXV-LECIE SAMORZĄDU 

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Czy-ukrainskie-pielegniarki-beda-uczyc-sie-i-pracowac-w-Wielkopolsce,165134,14.html
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/medycyna/malas-ksztalcenie-pielegniarek-ma-byc-takie-jak-w-wiekszosci-krajow-ue/2x7pln
http://www.polskieradio.pl/130/3153/Artykul/1667820/
http://www.polskieradio.pl/130/3153/Artykul/1667820/
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Czy-ukrainskie-pielegniarki-beda-uczyc-sie-i-pracowac-w-Wielkopolsce,165134,14.html
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/medycyna/malas-ksztalcenie-pielegniarek-ma-byc-takie-jak-w-wiekszosci-krajow-ue/2x7pln
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ZOBACZ RELACJE Z OBCHODÓW 
XXV-LECIA W IZBACH OKRĘGOWYCH 

http://25lecie.nipip.pl/
http://25lecie.nipip.pl/
http://25lecie.nipip.pl
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Czepkowanie i co dalej?
W stolicy na dyplomatoria przychodzą 
polscy pracodawcy, żeby od razu 
werbować pielęgniarki do pracy. 
Ale w wielu innych miastach pod 
drzwiami uniwersyteckiej auli stoją 
tylko rekruterzy do pracy za granicą.  
A dyrektorzy okolicznych szpitali żalą się, 
że nie mają pieniędzy na zatrudnienie 
nowych pielęgniarek, choć bardzo ich 
potrzebują.

Wakacje to okres „czepkowania”, 
ceremonii potwierdzającej zdobytą 
wiedzę i zdobycie dyplomu. Zawsze 
z przyjemnością uczestniczę w tych 
uroczystościach. Entuzjazm młodych 
absolwentek i absolwentów, ich wiara, 
że wybrali zawód społecznie potrzebny, 
dają nadzieję, że godnie będą 
kontynuowali tradycje obu zawodów. 
Nadzieję czasem uzasadnioną, częściej 
jednak podszytą niepokojem czy 
dostaną szansę, by podjąć pracę w 
miejscu zamieszkania. Te z Warszawy 
mają na to spore szanse, o ile nie 
muszą się samodzielnie utrzymać, te 
z Kielc, Lublina, Gdańska wiedzą, że 
najpewniej przyjdzie im wyjechać „za 
pracą”. Pytanie tylko gdzie – do innego 
miasta w Polsce czy za granicę. W obu 
wypadkach trzeba się rozstać z bliskimi  
i miejscem, w które się przez czas studiów 
wrosło. Młode pokolenie jest mobilne. 
Zna języki, często podejmuje studia  
z myślą, że przynajmniej przez kilka lat 
popracuje za granicą, ale – są na to 
liczne dowody – większość młodych 
ludzi chciałby na stałe osiąść we 

własnym kraju, 
wśród ludzi 
mówiących tym 
samym językiem, 
mających  tę 
samą tradycję. 
A b s o l w e n c i 
s t u d i ó w 
pielęgniarskich 
i położniczych nie są tu wyjątkiem.

Często mówię absolwentom, że muszą 
przyjść dobre czasy dla polskiego 
pielęgniarstwa i przyjdą, chociaż na 
razie nie widać nawet przysłowiowego 
światełka w tunelu. Wciąż brakuje 
rządowej strategii dla pielęgniarstwa, 
również w aspekcie dotyczącym 
młodych adeptów tego zawodu, 
np. programu stażów dla młodych 
pielęgniarek i położnych. Jako 
prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych do znudzenia powtarzam, 
że warto znaleźć na to pieniądze już 
teraz, bo absolwenci, także tegoroczni, 
którzy podejmą pracę od razu po 
studiach, nie uciekną do innych 
zawodów lub krajów. Panie Ministrze, 
to jest kapitał, którego nie wolno 
nam zmarnować. Roztrwonić brakiem 
odważnych, ale niezbędnych decyzji 
podnoszących wskaźniki zatrudnienia 
na wszystkich oddziałach i urealnienia 
płac. To inwestycja, która nam 
wszystkim – całemu społeczeństwu, 
a nie tylko pacjentom i pielęgniarkom 
oraz położnym – opłaci się.

Zofia Małas 
Prezes NRPiP

#9 Sprawdź blog NIPiP

http://nipip.pl/blog/
http://nipip.pl/blog/
http://nipip.pl/blog/
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POZNAJ NASZE STANOWISKO 
W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ LEKARSKICH 

http://nipip.pl/wp-content/uploads/2016/09/Stanowisko_1.09.2016-1.pdf
http://nipip.pl/wp-content/uploads/2016/09/Stanowisko_1.09.2016-1.pdf
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PRZEJDŹ DO OPINII

http://nipip.pl/2016/08/12/opinia-naczelnej-rady-pielegniarek-i-poloznych-w-sprawie-podzialu-srodkow-finansowych-na-wynagrodzenia-pielegniarek-i-poloznych-zgodnie-z-rozporzadzeniem-w-sprawie-ogolnych-warunkow-o-udzielanie-swi/ 
http://nipip.pl/2016/08/12/opinia-naczelnej-rady-pielegniarek-i-poloznych-w-sprawie-podzialu-srodkow-finansowych-na-wynagrodzenia-pielegniarek-i-poloznych-zgodnie-z-rozporzadzeniem-w-sprawie-ogolnych-warunkow-o-udzielanie-swi/ 
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NIPIP W MEDIACH

Zofia Małas
Prezes NRPiP

Sebastian Irzykowski
Wiceprezes NRPiP

Ewa Janiuk
Wiceprezes NRPiP

ZOFIA MAŁAS: 
W Polsce zdarza się, że jedna pielęgniarka opiekuje się 20, 30 czy 40 
pacjentami. Nie możemy tu już mówić o jakości. Pielęgniarka zdąży 
wykonać zlecenia lekarskie, ale gdzie jest ogromny obszar pielęgnacji?

EWA JANIUK: 
Szpitalom nie udało się pozyskać do współpracy położnych. Te 
prowadzące indywidualne praktyki nie dość, że mają dużo obowiązków, 
to jeszcze musiałyby być dostępne dla szpitala realizującego KOC 24 
godziny na dobę, 365 dni w roku.

ZOFIA MAŁAS: 
Z. Małas dla „Rynku Zdrowia” o pomyśle zatrudniania w Polsce pielęgniarek 
z Ukrainy

SEBASTIAN IRZYKOWSKI: 
Pielęgniarka to samodzielny zawód, wymagający wysokich kwalifikacji 
zdobywanych na studiach, dlatego sprzeciwiamy się liceom pielęgniarskim.

ZOFIA MAŁAS: 
Zachętą do podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki powinna być 
dobra płaca i odpowiednie warunki pracy.

ZOFIA MAŁAS: 
Będziemy ostro bronić naszego wspólnego stanowiska, że kształcenie 
pielęgniarek i położnych ma być takie, jakie jest w większości krajów 
Unii Europejskiej i rozwiniętych krajów świata.

http://www.polskieradio.pl/130/3153/Artykul/1667820/
http://www.rp.pl/Rzecz-o-zdrowiu/308229905-Bez-programu-dla-ciezarnych.html#ap-2
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Czy-ukrainskie-pielegniarki-beda-uczyc-sie-i-pracowac-w-Wielkopolsce,165134,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Czy-ukrainskie-pielegniarki-beda-uczyc-sie-i-pracowac-w-Wielkopolsce,165134,14.html
http://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/308229893-Pielegniarki-nie-chca-powrotu-liceow-lekarze-popieraja-ich-stanowisko.html#ap-1
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Prezes-NRPiP-o-ksztalceniu-pielegniarek-nie-psujmy-dobrego-systemu,165530,14.html
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/medycyna/malas-ksztalcenie-pielegniarek-ma-byc-takie-jak-w-wiekszosci-krajow-ue/2x7pln
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/medycyna/malas-ksztalcenie-pielegniarek-ma-byc-takie-jak-w-wiekszosci-krajow-ue/2x7pln
http://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Nie-chcemy-powrotu-piecioletniego-liceum-pielegniarskiego,164029,9.html
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Prezes-NRPiP-o-ksztalceniu-pielegniarek-nie-psujmy-dobrego-systemu,165530,14.html
http://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/308229893-Pielegniarki-nie-chca-powrotu-liceow-lekarze-popieraja-ich-stanowisko.html#ap-1
http://www.polskieradio.pl/130/3153/Artykul/1667820/
http://www.rp.pl/Rzecz-o-zdrowiu/308229905-Bez-programu-dla-ciezarnych.html#ap-2


Warto wiedzieć!!!
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Informacja  
o zmianach  
w ustawie  

o działalności 
leczniczej 
na dzień

15 lipca 2016 r.

Harmonogram 
postępowania 

w sprawie 
rozdzielenia 
kolejnej raty 

podwyżek dla 
pielęgniarek  
i położnych

admin@nipip.pl
Na ten adres przysyłajcie propozycje tematu, artykułu, który według Was

 powinien znaleźć się w kolejnym newsletterze.

POBIERZ POBIERZ

mailto:admin%40nipip.pl?subject=
http://25lecie.nipip.pl/wp-content/uploads/2016/09/Informacja.docx
http://25lecie.nipip.pl/wp-content/uploads/2016/09/harmonogram-podwyzek-w-2016.docx
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