
 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 

                          

                     NASZE 30 LECIE SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  

Powstanie samorządu miało ścisły związek  z Porozumieniem  Gdańskim z 31 sierpnia  
1980r które wraz ze zgodą rządu na utworzenie niezależnych związków zawodowych 
“Solidarność”  przyczyniło się do odrodzenia ruchu samorządowego w Polsce. 

14.03.1989 roku, podczas obrad podzespołu „okrągłego stołu”  podjęta została decyzja  
dotyczącą powołania Samorządu Pielęgniarek i Położnych w celu obrony interesów 
zawodowych tej najliczniejszej grupy wśród zawodów medycznych.  

Rozpoczęły się więc intensywne prace. 

 Dzięki pomocy i staraniom ówczesnej  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki 
Społecznej - Naczelnej Pielęgniarki Kraju Krystyny Sienkiewicz w MZ zorganizowano 
Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych, na którym przedstawiona została propozycję 
powołania Tymczasowego Krajowego Komitetu Organizacyjnego Izb Pielęgniarek                                         
i Położnych.                                                                                                                                                    

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Władysław Sidorowicz powołał imiennie pełnomocników 
ds tworzenia struktur samorządowych w każdym województwie. Na teren Województwa 
Radomskiego mianowanie dostała Maria Marczak, która od samego początku uczestniczyła 
w procesie tworzenia samorządu. 

W roku 1990 Powstały dwa projekty ustawy – pierwszy autorstwa Urszuli Krzyżanowskiej – 
Łagowskiej ówczesnego członka Prezydium Zarządu Głównego PTP.  Projekt drugi był  
projektem poselskim. Rozpoczął się proces legislacyjny. W pracach Podkomisji oprócz 
posłów  aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Samorządu 
Pielęgniarek i Położnych i przedstawiciele PTP.                                                                                                                           

W imieniu naszego Komitetu Organizacyjnego udział w pracach legislacyjnych brała 
Małgorzata Kowalczyk Czarnecka i Barbara Matias. 

Dnia 19 kwietnia 1991 roku Parlament przyjął ustawę o samorządzie pielęgniarek i 
położnych, a 14 maja  została podpisana przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę.                                                                                                                                    
Od tego momentu  dorobek samorządu  mierzony był liczbą jego sukcesów. Dla wszystkich, 
którzy go tworzyli  był to czas bardzo wytężonej pracy. Dokonująca się wówczas 
transformacja polityczna, dodała odwagi, rozbudzała wyobraźnię oraz zainspirowała nasze 
środowisko do działania na rzecz poprawy sytuacji pacjentów i nas samych.  

30 lat to dużo i mało zarazem.  Mało, gdy uznamy, że nasze zawody towarzyszą człowiekowi 
od wieków. Dużo, gdy uznamy, że miarą tego będzie tempo przemian  we wszystkich 
dziedzinach życia człowieka.                                                                                                         
Pielęgniarki i położne wykonując swoją pracę towarzyszą człowiekowi w każdym ważnym 
momencie jego życia, podczas narodzin, wzrastania, dojrzewania, starzenia się i 
odchodzenia, pokazując, jak potrzebne są to zawody we współczesnym świecie. Dzięki 
profesjonalizmowi i zaangażowaniu , naszą grupę zawodową  społeczeństwo obdarza  
dużym zaufaniem. Samorząd  stoi na straży właściwego rozwoju zawodowego, dba o to, by 
był on zgodny z postępem nauki.                                                                                              

 



 

Ustawa z  5 lipca 1996 r.  o zawodach pielęgniarki i położnej, potwierdziła naszą zawodową 
samodzielność, stwarzając warunki,  aby pielęgniarki i położne były pełnoprawnymi 
członkami zespołów terapeutycznych. Samorząd  jako organizacja zawodowa zobowiązany 
jest reprezentować interesy naszych profesji przed władzami państwowymi, nie zapominając 
przy tym o naszej tożsamości. Dlatego dziś mamy za zadanie budować i kultywować 
poczucie dumy z przynależności do naszej grupy zawodowej.                                                        
Podczas kolejnego jubileuszu w czasie trwającej pandemii w sposób szczególny chcemy 
podkreślić historię jego powstania, rozwoju i osiągnięć,  ale przede wszystkim pamiętać o 
osobach, które działając na rzecz naszej korporacji zawodowej, budowały jego potencjał 
i wpływały na podnoszenie rangi naszych zawodów.  Nie możemy zapomnieć, również o tych  
koleżankach, których nie ma już wśród nas, a które swoje zawodowe życie ściśle związały z 
samorządem, jego tworzeniem i pracą na jego rzecz.                                                                     
Należy wymienić  - Marię Cichońską -Marczak, którą odeszła od nas w 2020r, 
współtwórczynię naszego radomskiego samorządu, Przewodniczącą ORPiP w latach 1991-
1999, sekretarza NRPiP w latach 1999-2007,  Krystynę Kalinowską, pielęgniarkę Naczelną 
SWPZZPOZ delegatkę na Okręgowy Zjazd, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej  w okresie  II kadencji, członka  OSPiP  III kadencji, - odeszła od nas w 2009r, a 
także Elżbietę  Tulikowską -  członka ORPiP w IV kadencjach , sekretarza ORPiP I, III, IV   
kadencji. – odeszła od nas w 2010r.                                                                                 
Obecny dorobek to wysiłek wielu ludzi dzięki, którym możemy z dumą poszczycić się 
naszymi osiągnięciami.                                                                                                                
Mamy również świadomość, że nadal musimy się  mobilizować, pracować nad własnym 
rozwojem, podnosić jakość pracy, wpływać na poprawę jej warunków, negocjować, 
przekuwać zadania w sukcesy i śmiało stawiać czoła wyzwaniom, a także ciągle walczyć o to 
co próbuje się nam odebrać. Robić to co dotychczas, a nawet jeszcze więcej.  

Dziś,  w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii,  nie możemy świętować tak 
jakbyśmy tego sobie życzyli, może jesienią  wrócimy do normalności i zorganizujemy  

godną tego jubileuszu galę, nie mniej jednak z okazji: 
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wszystkim Koleżankom i Kolegom składam serdeczne  podziękowania za wysiłek                      
i zaangażowanie,  oraz  gratuluję  naszych  wspólnych i każdego z osobna osiągnięć,    

a także życzę nam wszystkim nieustającego zapału do dalszej pracy i rozwoju. 

Bardzo proszę pamiętajmy, o tym co osiągnęliśmy, a gdy zadamy sobie pytanie: 

co dał i co daje nam samorząd ? – koniecznie zastanówmy się nad tym : 

w którym miejscu znalazło by się nasze polskie pielęgniarstwo bez samorządu. 
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