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Drogie Koleżanki i Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
przepełnionych nadzieją i radosnym oczekiwaniem Wigilijnej Nocy, 

kierujemy do Was płynące z serca życzenia pięknych, spokojnych 
Świąt wypełnionych ciepłem i rodzinną atmosferą, sprzyjających 

odpoczynkowi i nabraniu dystansu do codziennych problemów oraz 
pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Okręgowa Rada
Pielęgniarek i Położnych

w Łomży
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Zdawać by się mogło, że dopiero był rok 2015 i wybory do 
samorządu zawodowego pielęgniarek i  położnych… To był 
czas wielkich zmian, apogeum niezadowolenia z  istniejącej 
sytuacji w pielęgniarstwie na szczeblu krajowym, ale i lokal-
nym – pielęgniarki i położne powiedziały „dość” wszechogar-
niającemu marazmowi i bylejakości w naszej Izbie…

 Wśród Członków samorządu zawodowego dawnego wo-
jewództwa łomżyńskiego – powiatów grajewskiego, kolneń-
skiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego i  łomżyńskie-
go, które swoim zasięgiem obejmuje OIPiP w  Łomży, miała 
miejsce pełna mobilizacja sił osób, które nie godziły się na 
takie działanie Izby i chciały zmian. Przecież to Izba jest dla 
pielęgniarek i położnych, a nie odwrotnie… Ale też z drugiej 
strony, to my – pielęgniarki/ pielęgniarze i  położne/ położni 
tworzymy Izbę i bez naszego zaangażowania, determinacji, wy-
siłku i poświęcenia trudno jest wypracować rozwiązania mają-
ce poprawić nasze warunki pracy i płacy, podnieść prestiż na-
szych zawodów, zachęcić młodych do wyboru pielęgniarstwa / 
położnictwa jako swojej drogi życiowej...

Moją wizją i celem jest - „Izba przyjazna Pielęgniarkom 
i  Położnym; Izba, na którą jej Członkowie zawsze mogą li-
czyć; Izba, która nikogo nie zostawia bez pomocy”. Aby 
osiągnąć ten cel zapewniamy bezpłatne porady świetnego 
prawnika, który właściwie całe swoje zawodowe życie współ-
pracował z  naszym samorządem zawodowym na szczeblu 
krajowym, na którego opiniach opiera się Wolters Kluwer - 
globalny lider w dziedzinach profesjonalnej informacji m.in. 
dla branży prawniczej i opieki zdrowotnej; ciągłą współpracę, 
monitorowanie i rozwiązywanie bieżących problemów, z któ-
rymi zmagają się pielęgniarki i położne w swojej codziennej 
pracy poprzez natychmiastową reakcję na zgłaszane przez nie 
problemy, kontrolowanie sytuacji w zakładach pracy poprzez 
uczestniczenie w posiedzeniach rad społecznych szpitali, dia-
log z  dyrektorami szpitali, kierowniczą kadrą pielęgniarską 
oraz pozostałymi pracodawcami; budowanie świadomości, 
że jesteśmy po to, aby służyć pomocą i wsparciem.

Na szczeblu krajowym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych w Łomży współpracuje z Naczelną Radą Pielęgniarek 
i  Położnych, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Fundu-
szem Zdrowia, Urzędem Wojewódzkim i  Marszałkowskim, 
Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i  Położnych oraz uczel-

niami wyższymi z całej Polski, na lokalnym – ze Starostwem 
Powiatowym, Urzędem Gminy, uczelniami kształcącymi pie-
lęgniarki, z podmiotami opieki zdrowotnej, parafiami orga-
nizując różnego rodzaju akcje profilaktyczne i informacyjne. 
Członkowie Rady VII kadencji brali udział w posiedzeniach, 
naradach, sesjach m.in. Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego, Regionu Podlaskiego Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, rad społecznych szpi-
tali i ZPOZ gdzie prezentowaliśmy swoje stanowiska w klu-
czowych sprawach dotyczących naszej korporacji zawodo-
wej. Przewodnicząca uczestniczyła w posiedzeniach Komisji 
Prawa i Legislacji oraz Komisji ds. Warunków Pracy i Płacy 
przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i  Położnych, prowadzą-
cych prace nad opiniowaniem proponowanych przez stronę 
rządową aktów prawnych dla naszej grupy zawodowej i opra-
cowywaniem własnych propozycji rozwiązań. 

Współpracujemy z  Konsultantami w  dziedzinach pielę-
gniarstwa w celu pozyskiwania opinii i stanowisk w sprawach 
dotyczących bieżących spraw i wątpliwości pojawiających się 
w codziennej pracy pielęgniarek i położnych.

Nawiązano współpracę z  Powiatowymi Urzędami Pracy 
działającymi na terenie naszej Izby w zakresie organizowania 
w  szpitalach przeszkolenia dla pielęgniarek i  położnych po 
5 - letniej przerwie w wykonywaniu zawodu w ciągu ostat-
nich 6 lat na zasadzie stażu finansowanego przez Urzędy Pra-
cy (dotychczas pielęgniarki wracające do zawodu odbywały 
przeszkolenie na zasadzie wolontariatu, bez wynagrodzenia).

W perspektywie planujemy działania mające na celu or-
ganizowanie kształcenia podyplomowego – kursów specja-
listycznych, kwalifikacyjnych oraz szkoleń specjalizacyjnych 
- bezpłatnych dla naszych Członków. Pierwsze już zorgani-
zowaliśmy – był to kurs specjalistyczny Ordynowanie leków 
i wypisywanie recept cz.1 przeznaczony dla pielęgniarek i po-
łożnych posiadających tytuł magistra lub specjalizację, we 
współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Priorytetem w  naszej działalności jest zaangażowanie 
jak największej grupy pielęgniarek i  położnych w  aktywne 
uczestniczenie w  życiu samorządu zawodowego (zwłaszcza 
naszych najmłodszych Koleżanek i Kolegów), które realizu-
jemy przez wykłady na temat działalności samorządu zawo-
dowego w uczelniach kształcących pielęgniarki, udział w uro-

Głos 
Przewodniczącej

Jak ten czas płynie…
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czystościach pielęgniarskich, konferencjach, szkoleniach 
- wykorzystując każdą okazję do przybliżania zagadnień 
związanych z naszym samorządem i budowania świadomo-
ści naszej grupy zawodowej, że SAMORZĄD ZAWODOWY 
TWORZYMY WSZYSCY! Pamiętajmy o tym, reprezentując 
naszą grupę zawodową; miejmy świadomość, że w  każdej 
chwili jesteśmy bacznie obserwowani przez naszych Pacjen-
tów, ich rodziny oraz inne grupy zawodowe podczas pracy, 
ale i poza nią, a to, co umieścimy w internecie, już tam zostaje 
(mam na myśli wpisy na różnego rodzaju forach i  grupach 
internetowych, często nie najlepiej świadczące o  nas, jako 
o grupie zawodowej)…

Organizowaliśmy liczne konferencje, szkolenia, warsztaty 
z różnych dziedzin, przekazując wiedzę niezbędną w naszej 
codziennej pracy: z  zakresu wiedzy typowo pielęgniarskiej 
i położniczej (np. postępowania z ranami przewlekłymi, pie-
lęgnacji stomii, karmienia naturalnego, epidemii XXI wie-
ku – cukrzycy, profilaktyki próchnicy u  dzieci, właściwego 
reagowania w  trudnych sytuacjach związanych z  relacjami 
pielęgniarka/położna - pacjent), z  dziedziny etyki, zagad-
nień bioetycznych, prawa medycznego, farmaceutycznego, 
wystawiania recept i ordynowania leków. Wspólnie w gronie 
znakomitych gości zastanawialiśmy się nad miejscem pie-
lęgniarstwa w  dzisiejszym świecie i  perspektywach rozwoju 
w przyszłości...

Nie zapominamy też o naszych koleżankach, które prze-
szły już na emeryturę – podejmujemy działania mające na 
celu integrację Seniorek naszego zawodu, stworzenie grupy 
wsparcia pielęgniarek i położnych, które przeszły na emery-
turę, wspólne świętowanie, spotkania przy kawie, wycieczki 
itd. Nie zapominamy, że to właśnie One – nestorki naszego 
zawodu, niejednokrotnie wprowadzały nas w  arkana pracy 
w oddziale, swoją życzliwością i oddaniem Pacjentom dając 
nam przykład właściwej postawy etycznej i profesjonalizmu.

 Ponadto staramy się skupiać i jednoczyć pielęgniarki i po-
łożne wokół fundamentalnych wartości leżących u podstaw 
naszych zawodów. Właśnie dlatego zorganizowaliśmy wyjazd 
na beatyfikację naszej wspaniałej Koleżanki Pielęgniarki, od-
danej opuszczonym i zapomnianym chorym, wielkiego Czło-
wieka – Hanny Chrzanowskiej oraz uroczyste wprowadzenie 
Relikwii Błogosławionej do Parafii Krzyża Świętego w Łom-
ży. Popularyzujemy też wiedzę na temat nieustraszonej pol-
skiej położnej, Stanisławy Leszczyńskiej, która kategorycznie 
sprzeciwiając się władzom obozu koncentracyjnego w  Au-
schwitz, rozkazującym mordować nowonarodzone dzieci, 
jako obozowa położna przyjęła ok. 3000 porodów.

We współpracy z  innymi samorządami zawodowymi 
utworzyliśmy Forum Zawodów Zaufania Publicznego, które-
go celem jest umacnianie idei samorządności i prezentowanie 
wspólnych, uzgodnionych stanowisk wobec organów władzy 
publicznej, zwiększanie świadomości społeczeństwa o szcze-
gólnym charakterze zawodów zaufania publicznego oraz inte-
growanie środowisk zawodowych i występowanie w obronie 
członków samorządu. Forum, którego inicjatorem była Izba 
Adwokacka w Białymstoku, tworzy w sumie 13 podmiotów, 
m.in. samorządy zawodowe adwokatów, komorników, nota-
riuszy, lekarzy, pielęgniarek, aptekarzy i architektów. 

Nawiązaliśmy na korzystnych warunkach współpra-
cę z  Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter Polska, aby 
ułatwić pielęgniarkom i  położnym dostęp do ubezpieczeń 
przygotowanych specjalnie dla naszej grupy zawodowej oraz 
z NZOZ MD CARE Podlasie Dworaki Staśki w celu przygo-
towania turnusów rehabilitacyjnych dla pielęgniarek i  po-
łożnych jako zawodów powodujących przeciążenie fizyczne 
i sprzyjających wypaleniu zawodowemu (częściowo dofinan-
sowywanych przez Izbę).

Zmieniliśmy i unowocześniliśmy siedzibę Izby, aby wyjść 
naprzeciw potrzebom i  oczekiwaniom naszych Koleżanek 
i Kolegów, ułatwić dostęp do naszego Biura i umożliwić za-
łatwianie spraw, z którymi do nas przychodzą w przyjaznej 
atmosferze i estetycznych wnętrzach. Wprowadziliśmy szereg 
nowoczesnych rozwiązań począwszy od zmiany wizerun-
ku i  aktualizacji naszej strony internetowej oraz docierania 
do szerokiego grona odbiorców z aktualnymi informacjami 
za pomocą Facebooka, po zapewnienie dostępu do litera-
tury zawodowej ( i nie tylko) przez platformę IBUK LIBRA 
– wirtualną czytelnię Wydawnictwa Naukowego PWN z ca-
łodobowym dostępem do publikacji, która cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Opisane przedsięwzięcia nie było łatwo 
przeprowadzić - niestety, długo musiałam walczyć z niechę-
cią do jakichkolwiek, nawet najmniejszych, zmian i działań 
na rzecz naszego Środowiska ze strony osób, które przez wiele 
lat budowały niekorzystny wizerunek Izby charakteryzujący 
się stagnacją, marazmem, a nawet….działaniami niezgodny-
mi z literą prawa (!).

Mimo, iż jesteśmy małą izbą liczącą 2377 Członków( 
w  tym 2027 pielęgniarek/pielęgniarzy i  350 położnych) wg 
danych na dzień 1 września 2019 r., dzięki racjonalnemu go-
spodarowaniu środkami pieniężnymi i  przywróceniu płyn-
ności finansowej izby byliśmy w  stanie wydatkować blisko 
210 tysięcy złotych na zapomogi i  dofinansowania dla na-
szych Członków. I tak w latach 2016 – 2019 z tytułu uczest-
niczenia w kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz 
szkoleniach specjalizacyjnych dofinansowanie w  kwocie 92 
202 zł otrzymało 207 osób, zapomogi z powodu trudnej sytu-
acji życiowej i choroby w kwocie 36 700 zł otrzymało 71 osób 
a nagrody emerytalne na kwotę 80 000zł otrzymało 160 osób.

 Zostało docenionych i odznaczonych wiele pielęgniarek 
/pielęgniarzy i  położnych, które przyczyniły się do rozwoju 
pielęgniarstwa. Wręczono nagrody Ministra Zdrowia, Mar-
szałka Województwa Podlaskiego, odznaczenia samorządo-
we oraz statuetki izbowe.

 Otrzymały je w 2016 r. podczas uroczystości XXV – lecia 
Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych następu-
jące osoby:

1. SREBRNE ODZNACZENIE ZA ZASŁUGI DLA 
SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I PO-
ŁOŻNYCH

1. Irena Kościjańczuk – pielęgniarka
2. Halina Sokołowska – pielęgniarka
3. Przemysław Mocarski – pielęgniarz
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2. HONOROWE ODZNACZENIE SAMORZĄDU PIE-
LĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1. Hanna Waszkiewicz – pielęgniarka

3. ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA SAMORZĄDU PIE-
LĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1. Barbara Teresa Dąbrowska – położna
2. Teresa Tenderenda – pielęgniarka
3. Janina Anastazja Śledziewska – pielęgniarka
4. Zuzanna Wiszniewska - pielęgniarka
 
 W  roku 2017 na wniosek Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i  Położnych w  Łomży ODZNAKĘ HONOROWĄ MI-
NISTRA ZDROWIA „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY 
ZDROWIA” otrzymały:

1. Alicja Bogusława Łada
2. Krystyna Popławska
3. Teresa Aniela Steckiewicz
4. Hanna Waszkiewicz
 Wszystkie Panie są pielęgniarkami.
 
 W  2019 roku ODZNAKĘ HONOROWĄ MINISTRA 

ZDROWIA „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” 
otrzymały:

1. Joanna Zofia Chilińska
2. Krystyna Dąbrowska
3. Małgorzata Góralczyk
4.Bożena Hećman
5. Krystyna Jankowska
6. Krystyna Łepkowska 
7. Jolanta Łodzińska
8. Danuta Łysiak
9. Jadwiga Hanna Murawska
10. Irena Popko
11. Halina Stanisława Siedlecka
12. Zuzanna Wiszniewska
13.Alicja Żebrowska
 Wszystkie odznaczone Panie są pielęgniarkami.

 Podwójnie wyróżniona została pielęgniarka, Pani Beata 
Kowalewska otrzymując ODZNAKĘ HONOROWĄ WO-
JEWÓDZTWA PODLASKIEGO oraz ODZNAKĘ HO-
NOROWĄ MINISTRA ZDROWIA „ZA ZASŁUGI DLA 
OCHRONY ZDROWIA”.

Złote statuetki w kształcie serca „Za wzorową pracę i nie-
naganną postawę etyczną pielęgniarki / położnej” otrzymały:

Pielęgniarki:
1. Krystyna Popławska
2. Alicja Urbańska
3. Anna Kosk
4. Bożena Góralczyk
5. Edyta Górska
6. Ewa Kozłowska
7. Krystyna Kretuńska
8. Krystyna Matuszewska
9. Teresa Papież
10. Irena Szymańska

11. Maria Wiśniewska
12. Bożena Załęska
13. Alicja Moczydłowska
14. Teresa Tenderenda
15. Teresa Kowalska
16. Irena Wardaszko
17. Danuta Sadowska
18. Jadwiga Jórzak
19. Elżbieta Wielgat

Położne:
1. Katarzyna Jankowska
2. Krystyna Jemielity
3. Teresa Kwiecińska
4. Elżbieta Smaługa
5. Danuta Rydzewska

 Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy za zaangażowanie w działania na rzecz naszych pięk-
nych zawodów!
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Dużo się działo w tej kadencji… A tymczasem - zbliża się 
koniec VII kadencji działania naszego samorządu. Powołana 
uchwałą nr 710/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Łomży z dnia 06 września 2019 r. Okręgowa Komi-
sja Wyborcza ustaliła kalendarz wyborczy i podjęła realizację 
zadań związanych z wyborami.

 I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, 
który obradował w dniach 4-5 czerwca w Warszawie wpro-
wadził w regulaminach zmiany wydłużające obecną kaden-
cję do marca 2020 r. U podstaw tej decyzji leżał zamysł po-
łączenia Zjazdu Wyborczego ze Zjazdem Budżetowym, aby 
ograniczyć wydatki finansowe związane z organizacją dwóch 
zjazdów w  jednym roku i  równocześnie zrealizować zapisy 
ustawy o  samorządzie stanowiące, że zjazd odbywa się raz 
w roku.

 W  niektórych izbach (zwłaszcza większych), zgodnie 
z  Uchwałą 360/VII/2019 NRPiP z  dnia 5 czerwca 2019 r. 
w  sprawie określenia kalendarza wyborczego – wybory do 
organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych rozpoczę-
ły się we wrześniu tego roku.

 Do końca marca 2020 r. w całej Polsce odbywać się będą 
okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na 
VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

 Zjazd Wyborczy odbędzie się w dniach 19 - 20 maja 2020 r. 
w Warszawie.

 Na terenie naszej Izby wybory rozpoczynają się w dru-
gim tygodniu stycznia i kończą pod koniec lutego. Okręgowy 
Zjazd Wyborczy zaplanowany jest na dzień 24 marca 2020 r.

Apeluję do wszystkich Koleżanek i Kolegów o uczestnic-
two w  wyborach w  swoich rejonach, przemyślane decyzje 
personalne w kwestii wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd.

W bieżącej kadencji, po początkowym entuzjazmie, zapał 
opadł i  wobec codziennych trudności została mała garstka 
naprawdę zaangażowanych osób, tak, że na każdym Okręgo-
wym Zjeździe, który odbywa się raz w roku, balansowaliśmy 
na granicy kworum, czyli minimalnej liczby Delegatów nie-
zbędnej do prowadzenia obrad i  podejmowania wiążących 
decyzji. Tak nie może być! Weźmy odpowiedzialność za na-
sze zawody w swoje ręce, bo ważnych dla naszego środowiska 
spraw nikt za nas nie załatwi!

 Czas wyborów to bardzo ważny okres na analizę i formu-
łowanie wniosków, apeli, stanowisk, z którymi wybrani przez 
nas Delegaci pojadą na Zjazd Krajowy. Mamy wiele praktycz-
nych uwag do zapisów ustaw, rozporządzeń i  innych aktów 
prawnych, więc przelejmy je na papier, by przedłożyć naszym 
decydentom zgodnie z właściwościami. To właśnie praktycy 
w codziennym działaniu dostrzegają braki i niedociągnięcia 
w  przepisach prawa, stąd warto teoretykom podpowiedzieć 
co i jak należy zmienić. Jeżeli chcemy mieć wpływ na decy-
zje podejmowane przez samorząd zawodowy pielęgniarek 
i położnych, głosujmy i wybierajmy najlepszych, którzy będą 
godnie i aktywnie reprezentowali nas na zjazdach i w różnych 
gremiach.

 Decyzje w naszych rękach, nie zmarnujmy tej szansy, bo 
następna będzie dopiero za cztery lata!

O wyborach 
słów kilka…
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/04.04.2019r/ 
Ślubowanie i przyjęcie czepków pielęgniarskich przez studen-
tów II roku Pielęgniarstwa PWSIiP - udział wzięła Przewod-
nicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

/05.04.2019r/ 
Konferencja Forum Samorządów Zaufania Publicznego w War-
szawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska

/08.04.2019r/
Posiedzenie Rady Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem - 
udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska 

/24.04.2019r/
Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji - udział wzięła Prze-
wodnicząca OIPiP Izabela Metelska

/07.05.2019r/
Konwent Przewodniczących - udział wzięła Przewodnicząca 
OIPiP Izabela Metelska

/09.05.2019r/
Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i  Dnia Po-
łożnej w  Ostrołęce - udział wzięła Przewodnicząca OIPiP 
Izabela Metelska

/13.05.2019r/
Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i  Dnia Po-
łożnej w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie - udział wzięła 
Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska i  Wiceprzewodni-
cząca OIPIP Ewa Fiertek

/21.05.2019r/
Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 
 Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i  Dnia Położnej „ 
Pielęgniarstwo w  Perspektywie XXI wieku. Wartość. Praca. 
Zdrowie.

/24.05.2019r/ 
Promocja książki Jolanty Łodzińskiej „Zjawisko wypalenia 
zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych. Studium 
socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w  województwie 
podlaskim”- udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela 
Metelska

/04-05.06.2019r/
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i  Położnych 
w Warszawie – udział wzięły - udział wzięła Przewodnicząca 
OIPiP Izabela Metelska, oraz Delegat na Krajowy Zjazd Pielę-
gniarek i Położnych Ewa Fiega

/05-06.06.2019r/
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie – udział wzięły - udział wzięła Przewodnicząca OIPiP 
Izabela Metelska

/12.06.2019r/ 
Posiedzenie Okręgowej Rady pielęgniarek i  Położnych 
w Łomży

/12.06.2019r/ 
Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia – udział wzięli 
członkowie Komisji

/12.06.2019r/
Posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej - udział wzięli człon-
kowie Komisji 

/13.06.2019r/
Uroczystość związana z  obchodami 15 – lecia Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - 
udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska 
 
/26.06.2019r/ 
Jubileuszowy Piknik Integracyjny organizowany przez Śro-
dowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Kownatach – udział 
wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

/15.07.2019r/ 
Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży

/21.08.2019r/ 
Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży

/29-30.08.2019r/
Przywiezienie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej do kościoła 
pw. Krzyża św. w Łomży
 
/04.09.2019r/
Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji – udział wzięła Prze-
wodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

/06.09.2019r/ 
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych 
w Łomży

/06.09.2019r/ 
Posiedzenie Komisji Socjalnej

/06.09.2019r/ 
Posiedzenie Komisji do spraw Przeszkoleń

/10.09.2019r/ 
Konferencja „ Zdarzenie niepożądane w praktyce pielęgnia-
rek i położnych zorganizowane przez NIPiP – udział wzięły 
Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska oraz Wice-
przewodnicząca OIPiP w Łomży Ewa Fiertek

/10.09.2019r/ 
Posiedzenie komisji Prawa i Legislacji – udział wzięła Prze-
wodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

Z życia Izby
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/11-12.09.2019r/ 
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Iza-
bela Metelska

/30.09.2019r/
Posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko ordynato-
ra Pionu Laryngologii Szpitala Wojewódzkiego w  Łomży - 
udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w  Łomży Izabela Me-
telska

/1-2.10.2019r/
Posiedzenie Konwentu Przewodniczących

/5-6.10.2019r/
Akademia opieki długoterminowej - bezpłatne dwudniowe 
szkolenie z  praktycznych aspektów żywienia- leczenia ran 
i rehabilitacji – udział wzięły pielęgniarki będące członkami 
naszej Izby

/15.10.2019r/
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych 
w Łomży

/06.11.2019r/
„Nowości w  opiece położniczej, neonatologicznej i  pedia-
trycznej” konferencja dla położnych, pielęgniarek neonatolo-
gicznych i pediatrycznych

/15.11.2019r/
„Trudny pacjent i jego rodzina – jak się porozumieć” – szko-
lenie zorganizowane przez firmę BOMIS dla pielęgniarek 
i położnych 

/22. 11.2019r./
szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej w Łomży z zakresu prawa medycznego z udziałem 
mec. Pawła Strzelca i mec. Andrzeja Kurianowicza: „Zdarze-
nia niepożądane – bezpieczna pielęgniarka i  położna” oraz 
„Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i  wystawia-
nia recept przez pielęgniarki i położne”

I Nadzwyczajny Zjazd 
do Strzykawki

W  dniach 4 – 5 czerwca 2019 roku w  Warszawie odbył 
się po raz pierwszy w  historii samorządu zawodowego pie-
lęgniarek i położnych I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielę-
gniarek i Położnych VII kadencji. Okręgową Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych w Łomży reprezentowała jako Delegat Ewa 
Fiega. W  obradach uczestniczyła też jako gość zaproszony 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położnych 
w Łomży Izabela Metelska.

Zjazd został zwołany na wniosek Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i  Położnych jako realizacja wniosku Delegatów VII 
Kadencji, którzy zobowiązali Naczelną Radę Pielęgniarek 
i  Położnych do zorganizowania takiego zjazdu w  trakcie 
trwania VII kadencji.

Na I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych VII kadencji zaplanowano rozpatrzenie zmian do:

•	 Uchwały nr 18 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ramowych regula-
minów organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych,

•	 Uchwały nr 13 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie regulami-
nów organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,

•	 Uchwały nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu wybo-
rów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków,

•	 Uchwały nr 24 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu 
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,

•	 Uchwały nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i  Położnych z  dnia 20 stycznia 2016 r. w  sprawie wy-
sokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału 
oraz uchwały nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości 
składki członkowskiej oraz zasad jej podziału,

•	 Uchwały nr 9 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia 
„Kodeksu etyki zawodowej dla pielęgniarek i  położ-
nych Rzeczpospolitej Polskiej”,

•	 Uchwały nr 20 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia 
wykazu stanowisk w  organach izb, których pełnienie 
może być wynagradzane,

•	 Uchwały nr 26 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia 
procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub 
położnych wykonujących zawód w  ramach praktyki 
zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą,

Licencjonowanie zawodu pielęgniarki i położnej.
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I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
VII kadencji otworzyła Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i  Położnych Pani Zofia Małas. W  swoim wystąpieniu Pani 
Prezes odniosła się do aktualnej sytuacji pielęgniarek i położ-
nych, opracowanej „Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa w Polsce” oraz związanych z tym działań samo-
rządu zawodowego na rzecz środowiska.

W dalszej części Delegaci mogli wysłuchać przemówienia 
Wiceminister Zdrowia Pani Józefy Szczurek – Żelazko, która 
przedstawiła działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz nasze-
go środowiska. Podziękowała Naczelnej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych, Ogólnopolskiemu Związkowi Pielęgniarek i Po-
łożnych oraz Polskiemu Towarzystwu Pielęgniarskiemu za 
dotychczasową merytoryczną i ciężką pracę.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Krysty-
na Ptok, która podziękowała Ministerstwu Zdrowia i Naczel-
nej Radzie Pielęgniarek i Położnych za dotychczasową współ-
pracę w zakresie poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych.

Jako kolejna głos zabrała Prezes Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych IV i V kadencji Pani Elżbieta Buczkow-
ska. W swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślała fakt, iż 
jest dumna z powstania samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych oraz osiągnięcia niezależności przez pielęgniarki 
i  położne. Życzyła merytorycznej dyskusji, mądrych i  traf-
nych decyzji podczas obrad Zjazdu.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część 
merytoryczna Zjazdu. Wybrano Prezydium Zjazdu – Prze-
wodniczącą została Pani Teresa Kruczkowska, Wiceprze-
wodniczącymi – Pani Danuta Adamek i Pan Marek Przybył, 
Sekretarzem Pani Katarzyna Florek, a Członkami Prezydium 
– Pani Mariola Łodzińska, Pani Ewa Janiuk, Pani Anna Janik 
i Pan Sebastian Irzykowski. Po dokonaniu wyboru Prezydium 
oraz komisji zjazdowych rozpoczęto obrady.

Na wniosek Delegatów z  porządku obrad został wykre-
ślony punkt dotyczący Uchwały nr 18 VII Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie 
wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału oraz 
uchwały nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i  Położ-
nych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 
stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej 
oraz zasad jej podziału.

Następnie przystąpiono do prac nad projektami regula-
minów. Po wprowadzeniu poprawek do regulaminów przy-
stąpiono do głosowań nad poszczególnymi regulaminami. 
Najbardziej istotną poprawką jest zmiana kalendarza wybor-
czego – do dnia 31 marca 2020 roku muszą odbyć się Okrę-
gowe Zjazdy, a Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych nie 
później niż do końca maja 2020 roku.

W  drugim dniu obrad prof. Dorota Karkowska, doradca 
prawny w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych przedsta-
wiła temat „Licencjonowanie zawodu pielęgniarki i położnej”. 
Temat ten wywołał gorącą dyskusję; zdania Delegatów były 
bardzo podzielone. Większość osób zabierających głos uważa-
ła, iż aby taki projekt wdrożyć, należy najpierw dokonać zmian 
w obszarze ustawodawczym i wprowadzić licencjonowanie za-
wodu dla młodego pokolenia pielęgniarek i położnych.

Podczas trwania obrad do Komisji Uchwał i  Wniosków 
wpływały wnioski składane przez Delegatów, które rozpatry-
wane były na bieżąco.

Burzliwe dyskusje toczyły się nie tylko na sali obrad, ale 
również w  kuluarach, gdzie Delegaci wymieniali swoje sta-
nowiska i poglądy dotyczące funkcjonowania samorządu za-
wodowego.

I  Nadzwyczajny Zjazd Pielęgniarek i  Położnych VII ka-
dencji zakończył obrady 5 czerwca 2019 roku.
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Wyciąg z Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych 
dotyczący praw wyborczych

Art. 11. 1. Członkowie samorządu mają prawo:
1. wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2–4;

Art. 12. 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:
1. wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 lub 

zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 7 lub
2. wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zaka-

zie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci 
zawieszenia wykonywania zawodu.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:
1. zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-

gniarki i położnej lub
2. wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zaka-

zie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci 
zawieszenia wykonywania zawodu, lub

3. skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub
4. ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2–8
5. – do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający.

3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu 
lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

Art. 13. 1. Wybory do organów izby odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
1. W wyborach przeprowadzanych w trakcie okręgowego zjazdu i Krajowego Zjazdu uczestniczą wyłącznie delegaci na dany 

zjazd.
2. Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy oraz członków sądów pielęgniarek i położ-

nych mogą kandydować pielęgniarki i położne wykonujące zawód nieprzerwanie co najmniej od 10 lat.
3. Członkowie sądu pielęgniarek i położnych, okręgowej komisji rewizyjnej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, rzecznik odpo-

wiedzialności zawodowej i  jego zastępcy nie mogą być członkami innego organu samorządu, z wyjątkiem okręgowego 
zjazdu i Krajowego Zjazdu.

4. W razie wygaśnięcia mandatu okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej przed upływem kadencji lub niemoż-
ności sprawowania funkcji do czasu wyboru nowego rzecznika funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez Na-
czelnego Rzecznika.

5. W razie wygaśnięcia mandatu Naczelnego Rzecznika przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji do 
czasu wyboru nowego rzecznika funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez Naczelny Sąd.

6. Funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej nie można pełnić w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 
1 pkt 1–4 i 6–8.

7. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej zostaje zawieszony w pełnieniu swojej funkcji w razie wszczęcia prze-
ciwko niemu postępowania w sprawie umyślnego popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub postę-
powania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

aktualności
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aktualności

§1
1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwo-
łuje Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. Na posiedzeniu, o  którym mowa w  ust. 1 w  głosowaniu 
jawnym dokonuje się wyboru Przewodniczącej Okręgowej 
Komisji Wyborczej, Wiceprzewodniczącej i Sekretarza.
3. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzeń przesyła się 
na 7 dni przed dniem spotkania. Powiadomienie o spotkaniu 
może również być przekazywane – telefonicznie, faksem lub 
drogą elektroniczną.
§2
1. Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodniczą-
ca, a w razie jej nieobecności funkcję tę pełni Wiceprzewodnicząca 
Okręgowej Komisji Wyborczej.
2. Decyzje o zwoływaniu kolejnych posiedzeń Okręgowej Komisji 
Wyborczej podejmuje jej Przewodnicząca, a w razie jej nieobecności 
wyznaczona Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej.
3. Obsługę biurową Okręgowej Komisji Wyborczej zapewnia-
ją pracownicy Biura OIPiP w Łomży.
§3
1. Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są 
na posiedzeniach, zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy członków Komisji.
2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który zawie-
ra stwierdzenie przebiegu obrad, stosunek głosów przy podej-
mowanych decyzjach.Do protokołu załącza się listę obecności.
§4
Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie rejestrów pro-
wadzonych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i  Położnych 
w  Łomży przygotowuje rejestry osób posiadających bierne 
prawo wyborcze (rejestry wyborcze) oddzielnie dla każdego 
rejonu wyborczego, z podaniem imienia i nazwiska, nume-
ru prawa wykonywania zawodu, a także informacji odnośnie 
tego czy w stosunku do danej osoby zachodzą okoliczności 
wyłączające czynne prawo wyborcze.
§5
1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje projekt po-
działu obszaru OIPiP w  Łomży na rejony wyborcze, który 
przedstawia do zatwierdzenia Okręgowej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych.
2. Rejony wyborcze obejmują podmioty lecznicze i inne for-
my organizacyjno-prawne w  których pielęgniarki i  położne 
wykonują zawód lub osoby wpisane do rejestru, a nie wyko-
nujące aktualnie zawodu.

§6
1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje rejestr wybor-
ców odrębnie dla każdego rejonu wyborczego.
2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane: imię i nazwi-
sko, zawód, numer prawa wykonywania zawodu
3. Rejestr wyborców, o którym mowa w ust. 1 jest dostępny 
do publicznej wiadomości w Biurze OIPiP w Łomży przy ul. 
Szosa Zambrowska 1/19 na 30 dni przed terminem zebrania 
wyborczego.
4. Można brać udział w zgromadzeniu wyborczym tylko jed-
nego rejonu wyborczego. Osoby, które z powodu przeniesie-
nia się na teren innej Izby dokonują skreślenia z listy człon-
ków OIPiP w Łomży, a nie brały udziału w wyborach, dostają, 
na swój pisemny wniosek, zaświadczenie Przewodniczącej 
ORPiP poświadczające taki fakt.
5. Do rejestru mogą być dopisane pielęgniarki i położne, wpi-
sane na listę członków OIPiP w Łomży, o ile przedstawią za-
świadczenie, o którym mowa w ust. 4 wydane przez Izbę do 
której uprzednio przynależały.
6. Członek OIPiP w Łomży niewykonujący zawodu, w  tym 
emeryt lub rencista może być wpisany na listę wyborców 
i uczestniczyć w wyborach we wskazanym przez siebie rejonie 
wyborczym Izby, o ile nie później niż 14 dni przed terminem 
zebrań wyborczych, złoży do Komisji wniosek o umieszcze-
nie we wskazanym rejonie wyborczym. Komisja umieszcza 
daną osobę w rejestrze wyborczym zgodnie z jej wnioskiem.
§7
1. Reklamacje związane z rejestrem wyborców składane są na 
piśmie w terminie najpóźniej do 14 dni przed terminem wy-
borów. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla 
pocztowego.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 rozpatrywane są przez 
Okręgową Komisję Wyborczą w terminie 7 dni od daty wpły-
nięcia wniosku, a o podjętych decyzjach niezwłocznie infor-
muje się Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży.
3. O  podjętych decyzjach w  sprawie złożonych reklamacji 
powiadamia się na piśmie osoby wnoszące reklamację, nie-
zwłocznie po zakończeniu prac Okręgowej Komisji Wyborczej.
4. Okręgowa Komisja Wyborcza nie rozpatruje reklamacji nie 
podpisanych lub opatrzonych nieczytelnym podpisem.
5. Decyzja Okręgowej Komisji Wyborczej jest decyzją ostateczną.
§8
Zawiadomienia o  zebraniach wyborczych dokonuje się po-
przez wywieszenie w  sposób umożliwiający zapoznanie się 
z  powiadomieniem wszystkich osób wpisanych do rejestru 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 710/VII/2019 
ORPiP w Łomży z dnia 06 września 2019 r.

Regulamin
Okręgowej Komisji Wyborczej
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aktualności
wyborców co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym ter-
minem wyborów w siedzibie rejonu wyborczego i na stronie 
internetowej Izby.
§9
1. W  zawiadomieniu o  zebraniu wyborczym powinno być 
wskazane: dzień i  godzina rozpoczęcia oraz miejsce obrad 
a także planowany porządek dzienny.
2.Wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 
3.Zebranie wyborcze rejonu wyborczego odbywa się nieza-
leżnie od liczby obecnych na nim pielęgniarek i  położnych 
należących do danego rejonu wyborczego.
§10
Zebranie wyborcze obejmuje organizację zebrania wyborcze-
go w  jednym dniu w  danym rejonie wyborczym, w  trakcie 
którego wybiera się komisje mandatowo-skrutacyjną, zgłasza 
się kandydatów i w głosowaniu tajnym wyłania się delegatów.
§11
1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego otwiera przedstawi-
ciel Okręgowej Komisji Wyborczej i prowadzi je do momentu 
wyboru Przewodniczącego zebrania wyborczego, zaś po jego 
wyborze pełni funkcję doradcy. W przypadku niemożności 
wybrania Przewodniczącego zebrania wyborczego zebranie 
to prowadzić może przedstawiciel Komisji o ile wyrażą na to 
zgodę członkowie zebrania. Na zebraniu jawnym wybiera się 
Przewodniczącego, Sekretarza i co najmniej 2 członków ko-
misji skrutacyjnej spośród pozostałych uczestników zebrania 
wyborczego. W przypadku braku możliwości dokonania wy-
boru osób do komisji mandatowo-skrutacyjnej ich funkcje 
na zebraniu wyborczym mogą pełnić przedstawiciele Okrę-
gowej Komisji Wyborczej.
2. Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą 
kandydować w wyborach przeprowadzanych przez zebranie 
wyborcze rejonu wyborczego.
3. Przed wydaniem kart do głosowania, wyborcy potwierdza-
ją swój udział w głosowaniu podpisem w rejestrze wyborców 
rejonu wyborczego.
4. Z prac komisji mandatowo-skrutacyjnej sporządza się pro-
tokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniej-
szego regulaminu.
5. Przewodniczący komisji mandatowo - skrutacyjnej nie-
zwłocznie po zakończeniu pracy Komisji odczytuje protokół 
i przekazuje do Okręgowej Komisji Wyborczej.
6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stano-
wią załącznik do protokołu z zebrania wyborczego.
§12
1. Głosowanie przeprowadza i  nadzoruje komisja mandatowo
-skrutacyjna. Do zadań komisji mandatowo-skrutacyjnej należy:
1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na okrę-
gowy zjazd;
2) sporządzanie list kandydatów;
3) przygotowanie kart do głosowania ze wskazaniem kandy-
datów w kolejności alfabetycznej;
4) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regulami-
nu wyborów;
5) ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych 

głosów i sporządzenie listy
wybranych delegatów na okręgowy zjazd;
6) ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym.
2. Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów;
2) liczbę uprawnionych do głosowania;
3) liczbę oddanych głosów;
4) liczbę oddanych głosów ważnych;
5) liczbę oddanych głosów nieważnych;
6) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów;
7) listę wybranych delegatów;
8) podpisy członków komisji.
3. Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących.
4. Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów w  danym 
rejonie wyborczym niż liczba ustalona dla tego rejonu, nie 
ma wpływu na ważność wyborów.
§13
1. Zgłoszenia kandydatów na delegatów przyjmuje się na 
ustny bądź pisemny wniosek wyłącznie od uprawnionego 
członka samorządu uczestniczącego w zebraniu wyborczym, 
w tym także zgłoszony samodzielnie przez kandydata na de-
legata.
2. Zgłoszenie powinno zawierać imię i  nazwisko zgłaszają-
cego, imię i nazwisko oraz zawód kandydata, miejsce pracy 
kandydata.
3. Zgłoszony kandydat musi być obecny na zebraniu wybor-
czym i obowiązany jest wyrazić ustną zgodę na kandydowa-
nie. Kandydat powinien przedstawić informację o przebiegu 
pracy zawodowej i społecznej, a uczestnicy zebrania wybor-
czego mogą zadawać pytania zgłaszanym kandydatom, obec-
nym na zebraniu.
Liczba kandydatów na delegatów jest nieograniczona.
Wzór karty zgłoszenia kandydata na delegata stanowi załącz-
nik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
6. Listę kandydatów zamyka się, jeżeli po trzykrotnym zapy-
taniu przez przewodniczącego zebrania brak jest kolejnych 
zgłoszeń.
§14
Stosuje się te same zasady do wszystkich zgłaszanych kandy-
datur we wszystkich rejonach wyborczych.
§15
1. Karta do głosowania obejmuje następujące dane:
a. pieczęć OIPiP w Łomży,
b. oznaczenie rejonu wyborczego,
c. alfabetyczną listę kandydatów, a  przypadku zachowania 
proporcjonalności dwie listy kandydatów z zaznaczeniem za-
wodu,
d. wskazanie jaka jest dopuszczalna liczba wskazań,
e. pouczenie o sposobie głosowania.
2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3 do ni-
niejszego regulaminu.
§16
1. Komisja mandatowo-skrutacyjna przygotowuje odpowied-
nią ilość kart do głosowania, równą liczbie osób zarejestrowa-
nych w rejestrze wyborców rejonu wyborczego.
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2. Każda osoba znajdująca się w rejestrze wyborców rejonu 
wyborczego po okazaniu np. dowodu tożsamości, prawa wy-
konywania zawodu, innego dokumentu ze zdjęciem i po pod-
pisaniu listy obecności otrzymuje kartę do głosowania.
§17
1. Wyboru dokonuje się poprzez wskazanie na karcie do gło-
sowania kandydata, na którego głosujący oddaje swój głos. 
Wskazanie następuje poprzez postawienie krzyżyka przy 
nazwisku kandydata, na którego głosujący oddaje swój głos. 
Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania 
w kolejności alfabetycznej.
2. Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo oznakowa-
nych kart do głosowania.
3. Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań jest więk-
sza od określonej w  karcie do głosowania, jak również gdy 
karta do głosowania została przedarta albo dokonano na niej 
jakichkolwiek dopisków lub skreśleń sprzecznych ze sposo-
bem głosowania określonym w ust.1.
4. Brak wskazań oznacza oddanie głosu nieważnego.
5. Głosować można tylko osobiście.
6. W przypadku błędnego wypełnienia nie wydaje się drugiej kar-
ty do głosowania, a oddany głos zalicza się do głosów nieważnych.
§18
Okręgowa Komisja Wyborcza zapewnia warunki umożli-
wiające zachowanie tajności głosowania zabezpieczając urnę 
i  zapewniając odpowiednie warunki podczas wypełniania 
kart do głosowania.
§19
Określa się następujące zasady pracy komisji mandatowo
-skrutacyjnej: 
1. Pracami komisji mandatowo-skrutacyjnej kieruje jej prze-
wodniczący, wyłoniony
spośród wybranych członków komisji, 
2. Karty niewydane do głosowania w związku z nieobecno-
ścią osób, przelicza
się i sprawdza, czy ich ilość odpowiada liczbie osób, które nie 
wzięły udziału w głosowaniu.
W  przypadku braku kart do głosowania należy powtórzyć 
cały cykl głosowania.
3. Przed przystąpieniem do liczenia głosów oddanych na po-
szczególnych kandydatów należy w pierwszej kolejności: poli-
czyć ilość oddanych głosów, policzyć i zabezpieczyć głosy nie-
ważne, o których mowa w §17 pkt.3 niniejszego regulaminu.
4. Prace związane z realizacją pkt. 3 wykonywane są przez ko-
misję mandatowo-skrutacyjną w pełnym składzie.
5. Liczenie ilości głosów na poszczególnych kandydatów może 
odbywać się poprzez rozdzielenie zadań, ale wyniki powinny 
być wyrywkowo weryfikowane przez przewodniczącego.
6. Karty do głosowania wraz z dołączoną dokumentacją z li-
czenia głosów, którą podpisują
osoby biorące udział w liczeniu, zabezpiecza się np. w zakle-
jonej kopercie. Na miejscu zaklejonym podpis składa prze-
wodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej.
§20
1. Dokumentację zebrania wyborczego stanowią:
1) powiadomienie o zebraniu wyborczym,

2) protokół z przebiegu zebrania wyborczego,
3) listy obecności,
4) listy zgłoszonych kandydatów na delegatów,
5) protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej,
6) zabezpieczone karty do głosowania.
2. Dokumentacja z  zebrania wyborczego o  której mowa 
w ust.1 dostarczana jest bez zbędnej zwłoki Okręgowej Komi-
sji Wyborczej, która sprawdza poprawność przeprowadzenia 
wyborów. Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie otrzy-
manych protokołów stwierdza ważność wyborów i sporządza 
listy delegatów na Okręgowy Zjazd, którą przekazuje Okręgo-
wej Radzie Pielęgniarek i Położnych.
3. W  przypadku stwierdzenia uchybień Okręgowa Komisja 
Wyborcza unieważnia wybory w rejonie wyborczym i zwołu-
je ponownie zebranie wyborcze.
4. Dokumentacja z  zebrania wyborczego o  której mowa 
w ust.1 udostępniana jest
do wglądu członkom zebrania wyborczego z danego rejonu 
wyborczego w Biurze OIPiP
w Łomży w terminie 2 tygodni od daty ich otrzymania.
5. Członkowie zebrania wyborczego mają prawo wniesienia 
skargi na przebieg wyborów
do Okręgowej Komisji Wyborczej w terminie 14 dni od daty 
ich zaistnienia.
6. Skargi, o których mowa w ust 5 rozpatrywane na posiedze-
niu Okręgowej Komisji Wyborczej.
7. Od decyzji Okręgowej Komisji Wyborczej służy odwoła-
nie do Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych w  Łomży. 
Uchwała Okręgowej Rady w przedmiocie rozpoznania odwo-
łania jest ostateczna. Terminy uważa się za zachowane, jeżeli 
skarga lub odwołanie wpłyną w tych terminach do Biura Rady.
8. W  przypadku uznania skargi za zasadną i  stwierdzenia 
uchybień Okręgowa Komisja
Wyborcza unieważnia wybory w rejonie wyborczym i zwołu-
je ponownie zebranie wyborcze.
9.Lista wybranych Delegatów publikowana jest w biuletynie 
OIPiP w Łomży „Strzykawka” oraz na stronie internetowej Izby.
Lista, o której mowa wyżej zawiera następujące dane osobowe:
a. imię i nazwisko
b. numer rejonu wyborczego
c. zawód (pielęgniarka lub położna) 
d. Dane, o  których mowa wyżej przetwarzane są zgodnie 

z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady 
(UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej 
zwane RODO.

Załącznikami do Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej są:
1) Załącznik nr 1 – „Zawiadomienie o zebraniu wyborczym”;
2) Załącznik nr 2 – „Karta zgłoszenia kandydata na delegata”;
3) Załącznik nr 3 – „Karta do głosowania”;
4) Załącznik nr 4 – „Protokół Komisji Mandatowo-Skruta-
cyjnej”;
5) Załącznik nr 5 – „Protokół z zebrania rejonu wyborczego”.

aktualności
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§21
1. Dokumentację z wyborów, o której mowa w § 21 należy za-
bezpieczyć przed utratą wskutek wystąpienia zdarzeń losowych.
2. Dokumentacja przechowywana jest w  biurze OIPiP 
w Łomży przez okres jednej kadencji – do czasu zakończenia 
następnych wyborów a po tym okresie podlega komisyjnemu 
zniszczeniu.
§ 22
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych 

w  związku z  realizowanymi pracami przez Okręgową 
Komisję Wyborczą jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 
1/19.

2. Dane zawarte w:
a. protokole z zebrania rejonu wyborczego
b. karcie do głosowania
c. protokole komisji mandatowo-skrutacyjnej
d. karcie zgłoszenia kandydata na Delegata przetwarzane 

są w celu realizacji zadań spoczywających na Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łomży, a w szczególności 
w celu prawidłowej realizacji zadań realizowanych przez 
Okręgową Komisję Wyborczą oraz w związku z przepro-
wadzeniem Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Łomży na VIII kadencję działalności.

3. Okres przechowywania danych osobowych, o  których 
mowa wyżej wynika z jednolitego rzeczowego wykazu akt 
obowiązującego w OIPiP w Łomży oraz obowiązujących 
przepisów w tym zakresie.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. 
C RODO, tj. w związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o sa-
morządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
916 ze zm.) oraz art. 6, ust. Lit. F RODO, to jest w związku 
z  prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez 
Administratora Danych Osobowych jakim jest prawidłowa 
realizacja zadań spoczywających na OIPiP w Łomży.

5. Odbiorcą danych osobowych są i będą odpowiednie or-
gany lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to 
niezbędne do wywiązywania się z obowiązków prawnych, 
które spoczywają na Administratorze danych. Odbiorcą 
danych osobowych są i będą również podmioty przetwa-
rzające te dane w imieniu Administratora danych, z któ-
rymi zawarte zostały lub zostaną umowy o powierzenie 
przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest 
to niezbędne do realizacji tych umów. Ponadto dane oso-
bowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez 
Administratora danych.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trze-
ciego/organizacji międzynarodowej.

7. Osobie, które dane są przetwarzane przysługuje prawo 
żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
prawo ich sprostowania, w zakresie w jakim prawo to nie 
jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów.

8. W  przypadkach określonych przepisami prawa osobie, 
której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania 
usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia prze-
twarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia 

danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych.

9. Osobie, które dane są przetwarzane przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

10. Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane 
przez Administratora danych nie będą podejmowane 
zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udzia-
łu człowieka), w  tym dane osobowe nie będą podlegały 
profilowaniu.

 

Sekretarz Przewodnicząca

aktualności
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej

ZAWIADOMIENIE
o zebraniu wyborczym zwołanym w celu przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w ……..
na ……… kadencję 

Komisja Wyborcza działająca przy Okręgowej Radzie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w …………. informuje, że zebra-
nie wyborcze Rejonu Wyborczego Nr …………. dla ……………….. (podmiot leczniczy/jednostka organizacyjna/terytorium)
odbędzie się dnia ………………………….………………………….………………………….…………… 
o godz. ………………………….
w ……………………….………………………….………………………….………………………….…………………….
……….………………………….………………………….………………………….………………………….……………

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania przez członka Okręgowej Komisji Wyborczej.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybory delegatów.
5. Ogłoszenie wyników wyborów i odczytanie protokołu Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
6. Zakończenie zebrania.

W zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie samorządu wpisani do rejestru wyborców rejonu wyborczego.
Rejestr wyborców jest udostępniony do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w………………………, 
ul. ………………….. 
 

……………………………………………
Członek Okręgowej Komisji Wyborczej 

przy ORPiP w ………………
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej

Karta zgłoszenia kandydata na Delegata na Okręgowy Zjazd 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w ……..

na ……… kadencję 
w Rejonie Wyborczym Nr ……..

Imię i nazwisko zgłaszanego kandydata: 

………………………………………………………

Zawód: ………………………………………….
Miejsce pracy: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata:

……………………………………………………

Podpis osoby zgłaszającej 

……………………………………



Nr 64/2019 Biuletyn okręgowej izby pielęgniarek i położnych w łomży18

aktualności

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z  dnia 1 lip-
ca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 916);
2) okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć okręgowy 
zjazd pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielę-
gniarek i położnych;
3) okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową 
radę pielęgniarek i  położnych, organ okręgowej izby pielę-
gniarek i położnych;
4) okręgowej komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć 
okręgową komisję rewizyjną, organ okręgowej izby pielęgnia-
rek i położnych;
5) okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy 
sąd pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgnia-
rek i położnych;
6) okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgo-
wego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ okrę-
gowej izby pielęgniarek i położnych;
7) okręgowej izbie – należy przez to rozumieć okręgową izbę 
pielęgniarek i położnych;
8) Naczelnej Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć 
Naczelną Komisję Rewizyjną, organ Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych.
§ 2. 1. W skład okręgowej komisji rewizyjnej wchodzą: prze-
wodniczący i  członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wy-
brani przez okręgowy zjazd.
2. Kadencja okręgowej komisji rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Okręgowa komisja rewizyjna działa do dnia pierwszego 
posiedzenia nowo wybranej okręgowej komisji rewizyjnej. 
Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej wykonuje 
swoją funkcję od dnia wyboru.
§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej komi-
sji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w terminie 30 dni 
od dnia wyboru.
2. Na posiedzeniu o którym mowa w ust. 1 ustala się liczbę 
wiceprzewodniczących okręgowej komisji rewizyjnej oraz 
dokonuje się ich wyboru, a także wyboru sekretarza okręgo-
wej komisji rewizyjnej.
3. Pełnienie funkcji, o których mowa w ust. 2 ustaje wskutek 
odwołania przez okręgową komisję rewizyjną albo rezygnacji.
§ 4. 1. Pracami okręgowej komisji rewizyjnej kieruje jej prze-
wodniczący, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni wi-
ceprzewodniczący, przy czym w sytuacji, gdy jest więcej niż 
jeden wiceprzewodniczący – ten z nich, który został wyzna-
czony przez przewodniczącego.

2. W  przypadku gdy wyznaczenie zastępcy przez przewod-
niczącego okręgowej komisji rewizyjnej jest niemożliwe albo 
nie zostało ono dokonane, a jest to konieczne dla prawidło-
wego funkcjonowania okręgowej komisji rewizyjnej, organ 
ten wyznacza, który z  wiceprzewodniczących będzie zastępo-
wał przewodniczącego do czasu ustania podstaw wyznaczenia 
zastępcy w  trybie niniejszego ustępu. Posiedzenie okręgowej 
komisji rewizyjnej w tym celu może zostać zwołane przez wice-
przewodniczącego na wniosek co najmniej 3 członków komisji.
§ 5. 1. Posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej są zwoływa-
ne przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby. Przewod-
niczący podejmuje decyzję o  terminie i  miejscu posiedzeń. 
Okręgowa komisja rewizyjna może sama określać terminy 
i miejsca swoich posiedzeń.
2. Regulamin może określać, że okręgowa komisja rewizyjna 
jest zwoływana w  określonym terminie na wniosek danego 
organu okręgowej izby.
§ 6. 1. Regulamin powinien określać z jakim wyprzedzeniem 
członkowie okręgowej komisji rewizyjnej powinni zostać po-
wiadomieni o  terminie, miejscu i  porządku obrad komisji, 
przy czym nie może to być termin krótszy niż 7 dni przed 
terminem posiedzenia.
2. Regulamin może przewidywać na jakich zasadach osoby 
inne niż członkowie okręgowej komisji rewizyjnej mogą brać 
udział w jej obradach.
3. Z posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej sporządza się 
protokół, który podpisuje przewodniczący okręgowej komisji 
rewizyjnej lub zastępujący go wiceprzewodniczący oraz se-
kretarz lub członek komisji pełniący jego obowiązki w trakcie 
posiedzenia.
§ 7. 1. W  sprawach wynikających z  przepisów prawa oraz 
niniejszego Regulaminu okręgowa komisja rewizyjna podej-
muje uchwały.
2. Okręgowa komisja rewizyjna jest władna do podejmowa-
nia uchwał przy obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej przekazuje 
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, 
w  terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę okręgowej 
komisji rewizyjnej w celu umożliwienia realizacji przez mi-
nistra określonego w  ustawie uprawnienia do zaskarżenia 
uchwał do Sądu Najwyższego.
5. Uchwałę okręgowej komisji rewizyjnej podpisuje prze-
wodniczący okręgowej komisji rewizyjnej lub wiceprzewod-
niczący oraz sekretarz lub zastępujący go członek okręgowej 
komisji rewizyjnej.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 4 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca  
2019 r. w sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych

RAMOWY REGULAMIN
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
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6. W sprawach innych niż te, o których mowa w ust. 1 okręgo-
wa komisja rewizyjna podejmuje decyzje w określony przez 
siebie sposób.
§ 8. Do zakresu zadań przewodniczącego okręgowej komisji 
rewizyjnej należy:
1) reprezentowanie komisji;
2) opracowywanie planu pracy komisji i czuwanie nad jego 
realizacją;
3) składanie w imieniu komisji informacji na posiedzeniach 
okręgowej rady oraz sprawozdań okręgowemu zjazdowi i Na-
czelnej Komisji Rewizyjnej.
§ 9. Regulamin może określać zakres zadań sekretarza okrę-
gowej komisji rewizyjnej.
§ 10. Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje swoje zadania 
przez:
1) okresową, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, kontrolę fi-
nansową dokumentów bankowych i  kasowych izby, prawi-
dłowego ich zatwierdzania, obiegu i księgowania;
2) nadzór nad realizacją uchwał okręgowego zjazdu, okrę-
gowej rady i  jej prezydium dotyczących spraw finansowych 
i gospodarczych;
3) kontrolę poprawnego gospodarowania przez okręgową 
radę finansami i zgodność wydatków z budżetem i uchwała-
mi okręgowej rady i jej prezydium;
4) składanie okręgowej radzie informacji i wniosków, a okrę-
gowemu zjazdowi rocznych i kadencyjnych sprawozdań.
§ 11. 1. Kontrola okręgowej rady przeprowadzana jest na 
podstawie uchwały okręgowej komisji rewizyjnej określającej 
datę i zakres kontroli.
2. Okręgowa komisja rewizyjna zawiadamia okręgową radę 
o  terminie kontroli z  co najmniej 7  dniowym wyprzedze-
niem, podając zakres kontroli.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w przypadku kontroli 
stanu kasy okręgowej izby.
4. Z każdej kontroli okresowej komisja rewizyjna sporządza 
protokół wraz z wnioskami i ewentualnymi zaleceniami po-
kontrolnymi w  ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli. 
W protokole winny być zawarte wyłącznie stwierdzone fakty 
i ustalenia poparte dokumentami. Protokół podpisują człon-
kowie zespołu kontrolującego. Zalecenia pokontrolne są po-
dejmowane w formie uchwały.
5. Okręgowa komisja rewizyjna przedkłada protokół pokon-
trolny wraz z zaleceniami przewodniczącemu okręgowej rady, 
któremu w  terminie 30 dni przysługuje prawo do złożenia 
wyjaśnień pokontrolnych i wniosków o uzupełnienie kontro-
li. Komisja ma obowiązek ustosunkowania się do wyjaśnień 
i wniosków w terminie jednego miesiąca. Zmiana treści zale-
ceń pokontrolnych dokonywana jest w formie uchwały.
6. Po wyczerpaniu procedury, o której mowa w ust. 4 i 5 prze-
wodniczący okręgowej komisji rewizyjnej przedstawia osta-
teczną wersję protokołu pokontrolnego oraz zaleceń pokon-
trolnych na najbliższym posiedzeniu okręgowej rady.
7. Terminy, o których mowa w ustępach powyższych mogą 
być w Regulaminie określone odmiennie, przy czym terminy 
wskazane w ust. 2 i 5 nie mogą być skrócone.
§ 12. 1. Pracownicy biura okręgowej izby, członkowie pre-

zydium okręgowej rady, przewodniczący komisji i zespołów 
problemowych powołanych przez okręgową radę udziela-
ją okręgowej komisji rewizyjnej, na jej żądanie, ustnych lub 
pisemnych wyjaśnień w  sprawach finansowych i  gospodar-
czych będących przedmiotem kontroli.
2. Okręgowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę do-
kumentów określonych w § 10 pkt 1 w obecności przewodni-
czącego okręgowej rady lub wskazanego przez niego członka 
prezydium okręgowej rady lub pracownika biura okręgowej 
izby odpowiedzialnego za prowadzenie tych dokumentów. 
Sporządzenie kopii dokumentów zawierających dane osobo-
we nie jest dopuszczalne. Fakt sporządzenia kopii dokumentu 
winien być zaznaczony w protokole pokontrolnym.
3. Okręgowy sąd i okręgowy rzecznik udzielają wyjaśnień, na 
żądanie okręgowej komisji rewizyjnej, wyłącznie w sprawach 
dotyczących realizacji budżetu tych organów.
§ 13. Obsługa kancelaryjna, finansowa i  prawna okręgowej 
komisji rewizyjnej należy do biura okręgowej izby.
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 Załącznik nr 4 do Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ
Z ZEBRANIA REJONU WYBORCZEGO NR …… 

w dniu………….

I. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna wybrana na zebraniu wyborczym Rejonu Wyborczego Nr ……………. ukonstytu-
owała się w następujący sposób:

 Przewodniczący: …………………………………………………………..
 Członkowie: …………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………..

II. Po sprawdzeniu rejestru członków rejonu wyborczego Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdza, że:
1. Uczestnicy zebrania wyborczego zostali prawidłowo/nieprawidłowo* powiadomieni o terminie i miejscu zebrania rejonu 

wyborczego.
2. Liczba uprawnionych do głosowania (członków rejonu wyborczego posiadających czynne prawo wyborcze) ..……………. 
3. Liczba mandatów ………………….  

(w przypadku głosowania odrębnie na pielęgniarki i położne podać liczbę mandatów przypadających na delegatów 
wykonujących dany zawód)

III. Przyjęto zgłoszenia kandydatów:
(lista kandydatów zgodnie z kartą zgłoszenia kandydata w porządku alfabetycznym)

L.p. Imię i nazwisko P A Miejsce pracy
..................................... ................ ................ .....................................
..................................... ................ ................ .....................................
..................................... ................ ................ .....................................
..................................... ................ ................ .....................................
..................................... ................ ................ .....................................
..................................... ................ ................ .....................................

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania,w których umieściła kandydatów w kolejności alfabetycznej.

IV. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przypomniała zasady głosowania i wydała karty do głosowania uprawnionym 
uczestnikom zebrania wyborczego.

Po zakończonym głosowaniu Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przeliczyła:
1. liczba wydanych kart do głosowania………….,
2. liczba oddanych głosów………….,
3. liczba oddanych głosów ważnych …………,
4. liczba głosów nieważnych……………,
5. liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
Imię i nazwisko Liczba głosów
..................................... ................
..................................... ................
..................................... ................
..................................... ................

W związku z otrzymaniem jednakowej liczby głosów …………….. przez*
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………u  którego dele-
gatem został: ……………………….. uzyskawszy ...........…………… głosów.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zabezpieczyła karty do głosowania w zaklejonej kopercie.

aktualności
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Delegatami … kadencji wybranymi na Okręgowy Zjazd OIPiP w  ……………… w  Rejonie Wyborczym Nr 
…………………………. zostali:

Nazwisko i imię: (w porządku alfabetycznym)
1. …………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………………………………………….....

Załączniki do protokołu:
1. Rejestr wyborców rejonu wyborczego wraz z podpisami obecnych na zebraniu wyborczym.
2. Zabezpieczone karty do głosowania.
3. Zawiadomienie o zebraniu w rejonie wyborczym.

Przewodniczący i członkowie 
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

Imię i nazwisko Podpis
1. Przewodniczący …………………………………………………. ………………………………… 
2. Członek …………………………………………………. ………………………………… 
3. Członek …………………………………………………. ………………………………… 
4. Członek …………………………………………………. ………………………………… 

* niepotrzebne skreślić

aktualności
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA REJONU WYBORCZEGO
zwołanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w ……………….. na …… kadencję

Rejon Wyborczy nr ……………………………………

Liczba uprawnionych do głosowania (członków rejonu wyborczego posiadających czynne prawo wyborcze) ..………………. 
Liczba mandatów ……………… 
(w przypadku głosowania odrębnie na pielęgniarki i położne podać liczbę mandatów przypadających na delegatów wykonujących 
dany zawód)

Zebranie rejonu wyborczego odbyło się:
w  dniu ………………………………….. o  godz. …………………………….. w  ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

I. Otwarcie zebrania.
1. Członek Okręgowej Komisji Wyborczej nadzorujący zebranie
…………………………………………………………………………………………………
otworzył zebranie i zaznajomił zebranych z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd 
OlPiP w ……………. na ……..… kadencję.

2. Z uwagi na brak wymaganej liczby członków zebrania wyborczego t.j. co najmniej 4 osób, dalsze czynności wyborcze zgodnie 
z Regulaminem Okręgowej Komisji Wyborczej są niemożliwe do przeprowadzenia*.

3. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego zebrania wyborczego. Zgłoszono następujące osoby:
a) ………………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………………..

W głosowaniu jawnym Przewodniczącym zebrania wyborczego został:
…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Przystąpiono do wyboru Sekretarza zebrania wyborczego. Zgłoszono następujące osoby:
a) ………………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………………..

W głosowaniu jawnym Sekretarzem zebrania wyborczego został:
…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Przystąpiono do wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Zgłoszono następujące osoby:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
W głosowaniu jawnym wybrano następujących członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie jak wyżej, wybierając spośród siebie przewodniczącego Komisji 
w osobie:
…………………………………………………………………………………………….

II. Po sprawdzeniu podpisów w rejestrze wyborców Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła, że na zebraniu wybor-
czym jest obecnych ……………………… członków rejonu wyborczego posiadających czynne prawo wyborcze. 

III. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd OlPiP w …………………….. …… kadencji.

IV. Kandydaci na delegatów oświadczyli, że wyrażają zgodę na kandydowanie. Następnie w kolejności alfabetycznej kandy-
daci przedstawili informację o przebiegu swojej pracy zawodowej i społecznej, a uczestnicy zebrania wyborczego zadawali 
pytania zgłoszonym kandydatom.

V. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała je osobom uprawnionym. Po przypomnie-
niu zasad głosowania zarządziła głosowanie.

VI. Delegatami na Okręgowy Zjazd OlPiP w…………… ….. kadencji z rejonu wyborczego nr ………… zostały następujące 
osoby:
1 ……………………………………………… 6 ………………………………………………
2 ……………………………………………… 7 ………………………………………………
3 ……………………………………………… 8 ………………………………………………
4 ……………………………………………… 9 ………………………………………………
5 ……………………………………………… 10 ………………………………………………

VIII. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wraz z  zawiadomieniem o  zebraniu wyborczym, z  rejestrem wyborców 
w którym uczestnicy zebrania wyborczego podpisem potwierdzili swoją obecność oraz zabezpieczonymi w kopercie oddany-
mi głosami stanowią integralną część niniejszego protokołu.

Podpisy
Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

……………………………………………………………..

Przewodniczący zebrania wyborczego

……………………………………………………………
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 Warszawa, 24 czerwca 2019r. 

Czynne i bierne prawo wyborcze 
członka samorządu pielęgniarek i położnych

Organizację i  zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i  położnych określa ustawa z  dnia 1 lipca 2011r. o  samorządzie 
pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 916), zwana dalej ustawą.
Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa (art. 2 ust. 3 ustawy). 
Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane 
do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę pielęgniarek i położnych 
(art. 5 ust. 1 ustawy). Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem wpisania do ww. rejestru (art. 5 ust. 2 ustawy).
Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są:

1) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 
2) okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

Organami Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych są:
1) Krajowy Zjazd;
2) Naczelna Rada;
3) Naczelna Komisja Rewizyjna;
4) Naczelny Sąd;
5) Naczelny Rzecznik.

Organami okręgowej izby są:
1) okręgowy zjazd;
2) okręgowa rada;
3) okręgowa komisja rewizyjna;
4) okręgowy sąd;
5) okręgowy rzecznik.

Okręgową izbę tworzą pielęgniarki i położne wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez okręgową radę.
Obszar działania poszczególnych okręgowych izb, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada na wniosek właściwych okręgowych 
zjazdów.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy członkowie samorządu mają prawo wybierać i być wybierani do organów izb. 
Ustawa w art. 12 i 13 reguluje, komu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
Szczegóły dotyczące wyborów do poszczególnych organów samorządu określa Regulamin wyborów do organów izb oraz tryb 
odwoływania ich członków, uchwalony przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.
Czynne prawo wyborcze polega na tym, że każdy członek samorządu ma prawo wybierać swoich przedstawicieli do poszczególnych 
organów izby.
Czynne prawo wyborcze przysługuje: 

1) na zebraniu rejonu wyborczego – członkom samorządu z danego rejonu wyborczego;
2) na okręgowym zjeździe – delegatom wybranym na zebraniach wyborczych w rejonach wyborczych;
3) na Krajowym Zjeździe – delegatom wybranym na okręgowych zjazdach.

Wyjątek od tej zasady polega na tym, że z czynnego prawa wyborczego nie może skorzystać członek samorządu: 
1) wobec którego okręgowy sąd pielęgniarek i  położnych lub Naczelny Sąd Pielęgniarek i  Położnych orzekł karę zakazu 

pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu; 
albo
2) wobec którego sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na 
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zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o  zastosowaniu środka zapobiegawczego 
w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.

Bierne prawo wyborcze polega na tym, że członek samorządu pielęgniarek i położnych może być wybrany do pełnienia określonej 
funkcji w organach samorządu. W przypadku biernego prawa wyborczego ustawa przewiduje pewne ograniczenia. 
Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu: 

1) wobec którego okręgowa rada wydała uchwałę o  zawieszeniu prawa wykonywania zawodu z  powodu całkowitej albo 
częściowej niezdolności do wykonywania zawodu spowodowanej stanem zdrowia; 

2) wobec, którego okręgowy sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę inną niż kara upomnienia; 
3) wobec którego sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na 

zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o  zastosowaniu środka zapobiegawczego 
w postaci zawieszenia wykonywania zawodu; 

4) skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
– do czasu upływu terminu zatarcia kary, upływu terminu, na który został orzeczony środek karny lub upływu terminu na 
który został orzeczony środek zabezpieczający albo uchylenia zawieszenia prawa wykonywania zawodu orzeczonego w trybie, 
o którym mowa w pkt 1 tj. wobec którego okręgowa rada wydała uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu z powodu 
całkowitej albo częściowej niezdolności do wykonywania zawodu spowodowanej stanem zdrowia.
Bierne prawo wyborcze nie przysługuje również członkowi samorządu, który za okres co najmniej jednego roku w okresie 
pięciu ostatnich lat przed dniem wyborów nie wykonał obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej 
składki.
Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcje: Naczelnego Rzecznika i  jego zastępcy oraz okręgowego rzecznika i  jego 
zastępcy, a także na członka Naczelnego Sądu i okręgowego sądu przysługuje osobom, które wykonując zawód pielęgniarki 
lub położnej nieprzerwanie co najmniej od 10 lat przed dniem wyborów.
Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcje: Prezesa Naczelnej Rady, Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, 
Przewodniczącego Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika, przewodniczącego okręgowej rady, przewodniczącego okręgowej 
komisji rewizyjnej, przewodniczącego okręgowego sądu i okręgowego rzecznika nie przysługuje osobie, która pełniła daną 
funkcję przez 2 następujące po sobie kadencje poprzedzające kadencję, na która ma być przeprowadzany wybór. Pełnienie 
danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję.
Członkowie sądu pielęgniarek i  położnych, okręgowej komisji rewizyjnej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy nie mogą być członkami innego organu samorządu, z wyjątkiem okręgowego 
zjazdu i Krajowego Zjazdu.

 Radca prawny
 (-) Iwona Choromańska
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Władze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wybie-
rane są przez Delegatów, którzy z kolei wybierani są na zebra-
niach wyborczych w poszczególnych rejonach wyborczych.

W  naszej Izbie jest 11 rejonów wyborczych. Terminy 
wyborów w  poszczególnych rejonach podajemy w  dalszej 
części Biuletynu. Za utworzenie rejonów wyborczych odpo-
wiedzialna jest Komisja Wyborcza. Zaproponowany przez 
Komisję podział zatwierdza Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Łomży w drodze Uchwały. Minimalna liczba 
pielęgniarek / położnych potrzebna do utworzenia rejonu 
wynosi 40 osób. Pielęgniarki i  położne wchodzące w  skład 
danego rejonu wyborczego muszą znajdować się w rejestrze 
wyborców, czyli liście obecności tworzonej wg Centralnego 
Rejestru Pielęgniarek i  Położnych (wg stanu na 1 września 
2019 r.) – dlatego bardzo ważne jest, abyście aktualizowali 
swoje dane, a szczególnie miejsca zatrudnienia. W przypadku 
zatrudnienia w kilku miejscach należy obowiązkowo zgłosić 
do OIPiP w  Łomży wskazany przez siebie rejon wyborczy. 
OBECNOŚĆ NA KILKU LISTACH DYSKWALIFIKUJE!

Zebranie rejonu wyborczego otwiera i nadzoruje członek 
Okręgowej Komisji Wyborczej. Delegatki i Delegatów wybie-
ra się według proporcji 1 Delegat na 40 pielęgniarek i 1 De-
legat na 40 położnych. Jeżeli w przypadku podzielenia liczby 
pielęgniarek należących do rejonu wyborczego przez liczbę 
40 reszta dzielenia przewyższa połowę tej liczby, zebranie 
rejonu uprawnione jest do wyboru dodatkowego delegata – 
pielęgniarki. Jeżeli w  wyniku podzielenia liczby położnych 
należących do rejonu wyborczego przez liczbę 40 reszta dzie-
lenia przewyższa połowę tej liczby, zebranie rejonu upraw-
nione jest do wyboru dodatkowego delegata – położnej.

Wszyscy Pielęgniarki/rze i  Położne/ni umieszczeni na 
liście członków rejonu wyborczego posiadają czynne prawo 
wyborcze, tzn. mają prawo wybierać swoich przedstawicieli 
do poszczególnych organów izby, pod warunkiem, że nie są 
umieszczeni w kilku rejonach. Bierne prawo wyborcze polega 
na tym, że członek samorządu pielęgniarek i położnych może 

być wybrany do pełnienia określonej funkcji w organach sa-
morządu. Więcej o  czynnym i  biernym prawie wyborczym 
oraz ograniczeniach ich dotyczących w opinii prawnej mec. 
Iwony Choromańskiej w dalszej części Biuletynu.

Podczas zebrania wyborczego kandydatki i kandydaci na 
Delegatów mogą być zgłaszani zarówno w formie ustnej, jak 
i pisemnej. Nowością jest, że może siebie zgłosić sam kandy-
dat/kandydatka. Podczas tworzenia zgłoszenia należy zwrócić 
uwagę na jego następujące elementy: powinno zawierać ono 
imię i nazwisko zgłaszającego oraz czytelny podpis zgłasza-
jącego, imię i nazwisko kandydata oraz jego zawód. Oprócz 
tego kandydat / kandydatka zobowiązany jest poświadczyć 
o  zgodzie na kandydowanie w  formie pisemnej lub ustnej 
oraz pisemnie poinformować o regularnym opłacaniu skład-
ki członkowskiej na samorząd zawodowy. Uczestnicy zebra-
nia mogą (a nawet powinni) zadawać pytania kandydatowi, 
aby mieć pewność, że będzie należycie reprezentował naszą 
grupę zawodową. Pamiętajmy, że następne wybory dopiero 
za cztery lata!!! OSOBISTA OBECNOŚĆ NA ZEBRANIU 
KANDYDATA JEST OBOWIĄZKOWA!

Kolejny etap to głosowanie. Wybory na Delegatki i  De-
legatów odbywają się w  głosowaniu tajnym na wystanda-
ryzowanych kartach będących załącznikiem do regulami-
nu. Wystarczy zwykła większość głosów. Dane kandydatów 
umieszczane są na karcie do głosowania w kolejności alfabe-
tycznej nazwisk.

Wyboru Delegatów dokonuje się przez postawienie znaku 
X przy nazwisku kandydata, na którego wyborca oddaje głos! 
Głos jest nieważny, gdy liczba nazwisk, przy których zostaje 
postawiony znak X jest większa niż określona liczba delega-
tów. Protokół z  zebrania rejonu wyborczego, wraz z  doku-
mentacją przeprowadzonych wyborów należy przekazać do 
biura OIPiP w Łomży w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia 
przeprowadzenia wyborów. Protokół sporządzany jest ściśle 
według wystandaryzowanych wzorów będących załączni-
kiem do regulaminu.

aktualności

Jak przebiegają 
wybory?
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Decyzją Uchwały Nr 736/VII/2019 z dnia 15 października 2019 r. ustalono następujący kalendarz wyborczy

Lp. Rejon wyborczy Data zebrania wyborczego
1 Rejon wyborczy nr 1 : 

* Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem.
* Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Ciechanowcu.
* Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Filia Wysokie Mazowieckie.
* Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego podstacja w Ciechanowcu.
* Pielęgniarki i położne pracujące w innych zakładach pracy z terenu miasta i powiatu 
wysokomazowieckiego.
* Pielęgniarki i położne bezrobotne, emerytki, rencistki z terenu miasta i powiatu wyso-
komazowieckiego. 

09.01.2020 r.

2 Rejon wyborczy nr 2:
* Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie miasta i powiatu wysokomazo-
wieckiego.
 (NZOZ-y, indywidualne praktyki, inne zakłady pracy). 
* Pielęgniarki i położne bezrobotne, emerytki, rencistki z terenu miasta i powiatu wyso-
komazowieckiego. 

14.01.2020 r.

3 Rejon wyborczy nr 3:
* Szpital Ogólny w Kolnie. 
* Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Filia w Kolnie. 
* Pielęgniarki i położne pracujące w innych zakładach pracy na terenie miasta i powiatu 
Kolno. 
* Pielęgniarki i położne bezrobotne, emerytki, rencistki z terenu miasta i powiatu Kol-
no. 

17.01.2020 r.

4 Rejon wyborczy nr 4:
* Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie miasta i powiatu Kolno (NZOZ
-y, indywidualne praktyki, inne zakłady pracy). 
* Pielęgniarki i położne bezrobotne, emerytki, rencistki z terenu miasta i powiatu Kolno. 

07.02.2020 r.

5 Rejon wyborczy nr 5:
* Szpital Ogólny Grajewo. 
* Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie. 
* Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Filia w Grajewie. 
* Pielęgniarki i położne pracujące w innych zakładach pracy z terenu miasta i powiatu 
Grajewo. 
* Pielęgniarki i położne bezrobotne, emerytki, rencistki z terenu miasta i powiatu Gra-
jewo. 

04.02.2020 r.

6 Rejon wyborczy nr 6: 
* Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie. 
* Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie miasta i powiatu Grajewo 
(NZOZ-y. indywidualne praktyki, inne zakłady pracy). 
* Pielęgniarki i położne bezrobotne, emerytki, rencistki z terenu miasta i powiatu Gra-
jewo.

11.02.2020 r.

kalendarz wyborczy
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7 Rejon wyborczy nr 7:
* Szpital Powiatowy w Zambrowie. 
* Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Filia w Zambrowie. 
* Pielęgniarki i położne pracujące w innych zakładach pracy z terenu miasta i powiatu 
Zambrów. 
* Pielęgniarki i położne bezrobotne, emerytki, rencistki z terenu miasta i powiatu Zam-
brów. 

14.02.2020 r.

8 Rejon wyborczy nr 8:
* Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie miasta i powiatu Zambrów 
(NZOZ-y, indywidualne praktyki, inne zakłady pracy). 
* Pielęgniarki i położne bezrobotne, emerytki, rencistki z terenu miasta i powiatu Zam-
brów. 

18.02.2020 r. 

9 Rejon wyborczy nr 9:
* Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. 
* Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży. 
* Pielęgniarki i położne wykonujące zawód na terenie miasta i powiatu Łomża ( NZOZ
-y, indywidualne praktyki, inne zakłady pracy). 
 

21.02.2020 r.

10 Rejon wyborczy nr 10:
* Pielęgniarki i położne bezrobotne, emerytki, rencistki z terenu miasta i powiatu Łom-
ża. 

25.02.2020 r.

11 Rejon wyborczy nr 11:
* Szpital Wojewódzki w Łomży. 
* Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
* Pielęgniarki i położne bezrobotne, emerytki, rencistki z terenu miasta i powiatu Łom-
ża. 

28.02.2020 r.
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Szanowna Koleżanko! 
Szanowny Kolego!

Serdecznie zachęcamy Cię do udziału 
w wyborach!

Jeżeli chcesz mieć wpływ na decyzje 
podejmowane przez samorząd 
zawodowy, głosuj i wybieraj 
najlepszych, którzy będą nas godnie  
i aktywnie reprezentować!

Twój głos jest ważny!
Ty jesteś ważny!


