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Szanowne Koleżanki Pielęgniarki, Położne  
oraz Koledzy Pielęgniarze!

W bieżącym numerze „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej” zamieszczamy obszerny materiał 
z obrad XXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych wraz z podjętymi uchwałami. 
Przedstawiamy min. sprawozdania za 2013 rok z działalności Okręgowej Rady i Organów: 
Okręgowego  Rzecznika OZPiP, Okręgowego Sądu PiP, Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 
Przedstawiamy także sprawozdania z działalności Komisji działających przy Izbie,  
tj. Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Komisji Socjalnej oraz sprawozdania 
z działalności Zespołów działających przy naszej Izbie. 
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim Delegatkom i Delegatom 
VI Kadencji za obecność i udział w XXIII Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu. W sposób szczególny dziękuję wszystkim osobom, które 
w wieloraki sposób zaangażowały się w prowadzenie i pracę w komisjach 
Zjazdowych. Wyrazy podziękowania kieruję także do wszystkich Delegatów 
Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu za czas i wysiłek włożony 
w przygotowanie i porządkowanie sali konferencyjnej, w której odbywały się obrady 
Zjazdowe.  

Zamieszczamy także informacje z bieżącej działalności Izby czyli kalendarium 
najważniejszych wydarzeń. Mamy przyjemność poinformować iż z dniem 1 kwietnia Wojewoda Opolski powołał na 
stanowiska dwóch nowych konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia; w dziedzinie pielęgniarstwa pedriatrycznego 
panią Krystynę Gębuś-Dinter oraz w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego panią Małgorzatę Widerę. Paniom 
konsultantkom składamy serdeczne gratulacje. 

Cykl wydawniczy naszego czasopisma zbiega się w okresie dwóch ważnych świąt – Wielkanocnych oraz 
Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Położnej, stąd nasze serdeczne życzenia. 
Zapraszamy do lektury!

Sabina Wiatkowska – Przewodnicząca ORPiP w Opolu. 

Święta Wielkanocne:
Pielęgniarkom, Położnym i Pielęgniarzom

oraz ich bliskim
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju i dobrego 

wypoczynku,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

 
                                                           życzą

Sabina Wiatkowska – Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
Maria Grzeczna - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PiP

Urszula Kraszkiewicz - Przewodnicząca Okręgowego Sądu PiP
Beata Wojciechowska - Przewodnicząca Okręgowej  

Komisji Rewizyjnej Pielęgniarek i Położnych

Wigilia wielkanocna  
Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, 

najbardziej jesteśmy Kościołem – 
Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją: 
Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów, 
Napełnia je wszystkie w głąb (wszystkie one czy tracą 

swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?) 
Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku. 

Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim 
grobie.  

 
Karol Wojtyła

Z ŻYCIA SAMORZĄDU 
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
wszystkim Pielęgniarkom, Położnym i Pielęgniarzom

życzmy, 
aby jedynymi łzami, które pojawiają się w Waszych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia.
Aby radosnego uśmiechu na twarzy nie zakryły ciężkie chmury 

smutku.
Abyśmy potrafili zajrzeć do Swej Duszy i mogli odnaleźć to,

co  najważniejsze dla bliskich i dla nas.
Abyśmy mogli w głuchej ciszy odnaleźć swoje myśli i marzenia,

gdy coś w życiu się nie uda, zepsuje.
Abyśmy mogli zbudować to od nowa z tych samych cegieł,

choć to trudne, bo to na nich jest wpisana przykra przeszłość.
Aby płatki róż wyścielały drogę Waszego Przeznaczenia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość były przeznaczeniem Waszych 
dni.

W imieniu własnym oraz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu, 
życzy Sabina Wiatkowska – Przewodnicząca ORPiP w Opolu.

8 i 12 Maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej!

Kalendarium pracy OIPiP w Opolu, w okresie luty – marzec 2014
18-20 marca 2014 r.
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie, w którym uczestniczyła Przewodnicząca  
ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
18 marca 2014 r.
W posiedzeniu Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdro-
wotnych w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie, uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP  
w Opolu Sabina Wiatkowska.
17 marca 2014 r.
W siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej 
OOW NFZ, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP  
w Opolu Sabina Wiatkowska.
13 marca 2014 r.
* Konferencja w Sejmie RP w Warszawie - „Opolskie wy-
zwania demograficzne”, w której uczestniczyła Przewodni-
cząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
* W spotkaniu Grupy Roboczej Senatora Mieczysława Au-
gustyna w Warszawie uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP  
w Opolu Sabina Wiatkowska.
11 marca 2014 r.
* Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu.
* W konferencji nt. „Zapobieganie zakażeniom miejsca ope-
rowanego”, zorganizowanej przez Konsultanta Wojewódz-

kiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz 
Przewodniczącą  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
Oddział w Opolu, która odbyła się w PZ ZOZ WCM w Opo-
lu, uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Sabina Wiatkowska.
10 marca 2014 r.
W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalistyczne-
go w zakresie ,,Kompleksowa pielęgniarska opieka nad 
pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku pode-
szłego”, realizowanego w ramach projektu systemowego 
pn. ,,Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniar-
skiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących 
następstwem starzejącego się społeczeństwa” w Zespole 
Szkół Nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu organizowanego przez 
AUO OMNIBUS uczestniczyła Pani Joanna Dudoń.
8 marca 2014 r.
W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistyczne-
go w zakresie ,,Wykonywania i interpretacji zapisu EKG”  
organizowanego przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę   
w Opolu, uczestniczyła Elżbieta Mieszkowska, członek ORPiP.
6 marca 2014 r.
W posiedzeniu Komisji egzaminacyjnej, dotyczącej prze-
prowadzenia egzaminu po odbytym przeszkoleniu z po-
wodu nie wykonywania zawodu przez pielęgniarkę przez 
okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 latach, które 
odbyło się w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu uczestniczyła  
Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
 

Z ŻYCIA SAMORZĄDU
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4 marca 2014 r.
W posiedzeniu Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdro-
wotnych w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie, uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP  
w Opolu Sabina Wiatkowska. W trakcie posiedzenia oma-
wiano m.in. przygotowanie konferencji poświęconej zagad-
nieniom dotyczącym pielęgniarki i położnej POZ, pielę-
gniarki w środowisku nauczania i wychowania oraz opieki 
długoterminowej.
3 marca 2014 r.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie 
OIPiP w Opolu.
22 lutego 2014 r.
W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu kwalifikacyjnego  
w dziedzinie ,,Pielęgniarstwa opieki długoterminowej”,  
w Szpitalu Powiatowym w Oleśnie, organizowanego przez 
Spółdzielnię Pracy ,,OŚWIATA” z Częstochowy, uczestni-
czyła  Skarbnik ORPiP w Opolu Barbara Prochota
18 lutego 2014 r.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu, w którym wzięło udział 15 członków Rady, Prze-
wodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek oraz Przewodni-
cząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.W trakcie posiedzenia 
podjęto m.in. uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie nad-
zwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
dotyczącego wysokości składki członkowskiej. 
15 lutego 2014 r.
W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalistycznego 
w zakresie ,,Resuscytacji krążeniowo - oddechowej”, orga-
nizowanego przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę  
w Opolu uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu 
Elżbieta Duda.
14 lutego 2014 r.
Szkolenie dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej i położ-
niczej nt. „Realizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 28.12.2012r., w sprawie sposobu ustalania minimal-
nych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w pod-
miotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami”, zor-
ganizowane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu. Szkolenie odbyło się w Sali konferencyjnej Opol-
skiego Centrum Onkologii. 
12 lutego 2014 r.
Postępowanie konkursowe na stanowiska pielęgniarek od-
działowych w Opolskim Centrum Rehabilitacji - Oddziału 
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilita-
cji Neurologicznej, Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu, 
Oddziału Chirurgii Ortopedycznej, Oddziału Rehabilitacji 
Dziennej, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestni-
czyli: Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska, 

Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska 
oraz członek Prezydium ORPiP w Opolu Piotr Lisowiec.
10 lutego 2014 r.
W Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się posiedze-
nie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego  
nt. „Działania na rzecz polityki senioralnej w regionie oraz 
możliwości wdrażania modelu opieki i wsparcia osób star-
szych”, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP  
w Opolu Sabina Wiatkowska.
6 lutego 2014 r.
* W Konferencji pt. „Zmiany w opiece długoterminowej – 
implikacje praktyczne dla pacjentów i świadczeniodawców”, 
zorganizowanej w Warszawie przez Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarskie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz 
Gdański Uniwersytet Medyczny uczestniczyła, Przewodni-
cząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
* W Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji: Edukacji, 
Nauki i Młodzieży, Kultury Fizycznej, Sportu i Turysty-
ki oraz Zdrowia, w którym uczestniczyłaPrzewodnicząca  
ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska. Tematem posiedzenia 
było „Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych  
i niepublicznych. Rozpatrzenie informacji o wynikach kon-
troli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Depar-
tament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego”.
4 lutego 2014 r.
Posiedzenie Prezydium ORPiP w Opolu, w którym wzięło 
udział 6 członków Prezydium, Okręgowy Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej, Przewodnicząca Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek, Przewodnicząca Okręgowej Komisji  
Rewizyjnej. W trakcie posiedzenia przyjęto Apel skierowany 
do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie  
w sprawie opracowania zasad opiniowania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
3 lutego 2014 r.
Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w Opo-
lu. W czasie posiedzenia rozpatrzono 53 wnioski. Przyznano 
48 refundacji, 4 wnioski rozpatrzono negatywnie, 1 wniosek 
przekazano do uzupełnienia.
1-2 oraz 8-9 lutego 2014 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształca-
jący zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu pt. „Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne”, któ-
ry prowadził dr Jarosław Czepczarz – trener badań fizykalnych. 

Szkolenie dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej i położ-
niczej nt. „Realizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 28.12.2012r., w sprawie sposobu ustalania minimal-
nych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmio-
tach leczniczych niebędących przedsiębiorcami” (poniżej 
zdjęcia ze szkolenia).

Z ŻYCIA SAMORZĄDU 
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28 marca 2014 roku, w Wojewódzkim Centrum Medycz-
nym w Opolu odbył się XXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych. Na początku obrad dokonano wyboru Prezy-
dium Zjazdu- Henryka Homętowska została przewodniczącą, 
a Elżbieta Duda wiceprzewodniczącą, natomiast Wiesława 
Grabska sekretarzem Zjazdu.

Wśród gości Zjazdu byli: Mirosława Kwatek-Hoffman- 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wo-
jewódzkiego oraz Stanisław Łągiewka - Dyrektor Departamen-
tu Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek obrad uwzględniał m.in.; sprawozdania za rok 
2013 z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych VI Kadencji - przedstawione przez Przewodniczącą 
Opolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Sekretarza, Skarb-
nika, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Sądu Pielę-
gniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz 
przedstawicieli poszczególnych komisji. 

Biegły rewident Jerzy Lewandowski z Instytutu Studiów 
Podatkowych Modzelewscy i Wspólnicy z Warszawy, omó-
wił protokół z badania bilansu oraz sytuacji finansowej Izby, 
następnie po głosowaniu sprawozdanie finansowe za rok 
2013, zostało przyjęte oraz zatwierdzono plan budżetowy na 
rok 2014. 

Podczas Zjazdu omawiano efekty prac dotyczących po-
szukiwania i zakupu nieruchomości na siedzibę Izby - pod-
jęto uchwałę w sprawie uchylenia niezrealizowanej uchwały 
poprzedniego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu dotyczącej zakupu nieruchomości na potrzeby sie-
dziby OIPiP w Opolu. 

Zgodnie z uzasadnieniem - Uchwała z roku 2013, nie zosta-
ła zrealizowana w uwagi na brak możliwości wynegocjowa-
nia ceny na poziomie wskazanym w jej treści. Zgodnie z zało-
żeniami zawartymi w protokole uzgodnień spisanym w dniu 
7.01.2013 r. ustalono cenę nabycia nieruchomości w wysoko-
ści 900.000,00 zł, przy założeniu, iż po stronie sprzedającego 
będzie wykonanie wszelkich niezbędnych robót budowlanych 
umożliwiających użytkowanie nieruchomości, w tym mają-
cych na celu dostosowanie nieruchomości na potrzeby Izby  
w Opolu. Kosztorys prac budowlanych miał być przekaza-
nydo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu do 
dnia 10.02.2013 r. i miał nie przekraczać kwoty 400.000,00 
zł. Ustalono, że Izba dysponuje kwotą na całość inwestycji  
w wys. 1.300.000,00 zł. 

Następnie OIPiP w Opolu, otrzymała kosztorysy ofer-
towe na łączną kwotę 788.239,35 zł. Po analizie kosztory-
sów przez dwóch niezależnych inspektorów budowlanych 
podtrzymała swoją propozycję dotyczącą zakupu siedziby  
w kwocie 1.300.000,00 zł.  wraz z kosztami prac adaptacyj-
nych lub zakupu nieruchomości  za kwotę 700.000,00 zł. 
Właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na zapropono-
wane warunki finansowe transakcji.  

Biorąc pod uwagę powyższe, brak było możliwości reali-
zacji rzeczonej uchwały.
Podczas Zjazdu podjęto także uchwały:

- w sprawie zmiany Uchwały nr 9 VI Okręgowego Zjaz-
du Sprawozdawczo-Wyborczego Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu z dnia 28.09.2011 r. w sprawie kompensacji kosz-
tów ponoszonych przez osoby działające na rzecz samorządu  
zawodowego:
• Członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu, członkom Prezydium Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Opolu (poza osobami pełniącymi funk-
cje z wyboru tj. Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącym, 
Sekretarzowi, Skarbnikowi),  oraz Przewodniczącym: Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Pielęgniarek 

XXIII Zjazd Pielęgniarek i Położnych
i Położnych, Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności 
Zawodowej ustala się tzw. zryczałtowane diety tytułem wy-
konywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków 
społecznych, tj. za udział w posiedzeniu Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium.
• Organom - Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowe-
mu Sądowi Pielęgniarek i Położnych, Okręgowemu Rzecz-
nikowi Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcom 
oraz Komisjom Problemowym (Kształcenia i Doskonalenia  
Zawodowego i Socjalnej) ustala się tzw. zryczałtowane diety 
tytułem wykonywania czynności związanych z pełnieniem 
obowiązków społecznych, tj. za udział w posiedzeniu Orga-
nu lub Komisji. 
• W przypadku zwrócenia się i otrzymania przez osobę 
uprawnioną, o której mowa w § 1 lub 2 kompensaty wyna-
grodzenia za czas zwolnienia od pracy w związku z wykony-
waniem czynności na rzecz samorządu pielęgniarek i położ-
nych na podstawie art. 16 ustawy o samorządzie pielęgniarek 
i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), osobie takiej 
dieta nie przysługuje.
- w sprawie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowe-
go Zjazdu Pielęgniarek i Położnych dotyczącego wysokości 
składki członkowskiej, a w szczególności:
• Dla osób prowadzących działalność gospodarczą  
w formie indywidualnych, grupowych praktyk, podmiotów 
leczniczych, osób zatrudnionych na umowach cywilno-praw-
nych oraz pozostałych osób nie zatrudnionych na stanowi-
skach pielęgniarek i położnych a wykonujących czynności, 
które również uznać należy za wykonywanie zawodu pielę-
gniarki (położnej) (art. 4 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki  
i położnej); 
• zaproponowano obniżenie wysokości składki członkowskiej 
liczonej jako 0,55% przeciętnego wynagrodzenia w sekto-
rze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale ubiegłego roku, ogłaszanego w drodze obwieszcze-
nia, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”  
w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych (przykładowo prze-
ciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2013 wyniosło 4.004,35 
zł x 0,55% = 22,02 zł po zaokrągleniu w dół miesięczna 
składka = 22,00 zł). 
• Dla osób przebywających na rencie, świadczeniach 
przedemerytalnych bądź na emeryturze i kontynuujących 
pracę w zawodzie, zaproponowano składkę w wysokości  
50 % ustalonej kwoty o której mowa w pkt.1.
• Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 
stanowisku pielęgniarki lub położnej zaproponowano wpro-
wadzenie stałej kwoty obliczonej jak w punkcie 1. 
• Zaproponowano zwolnienie członków samorządu pielęgnia-
rek i położnych z obowiązku uiszczania składek członkow-
skich wykonujących zawód jedynie na podstawie wolontaria-
tu, z uwagi na nie osiąganie przychodu z tytułu wykonywania 
zawodu pielęgniarki, położnej i nieuzyskiwanie przychodów 
z innych źródeł; zwolnienie z obowiązku opłacania składki 
następowałoby po złożeniu pisemnego wniosku wraz z kopią 
porozumienia z placówką, w której odbywa się wolontariat 
oraz z oświadczeniem o braku przychodu i skutkowałoby od 
następnego miesiąca następującego po miesiącu złożenia do-
kumentów w Izbie. 
• Zaproponowano zwolnienie z opłacania składki osób po-
bierających zasiłek rehabilitacyjny, osób bezrobotnych za-
rejestrowanych w urzędzie pracy, osób przebywających 
na urlopie wychowawczym, bądź opiekujących się osobą 
niepełnosprawną oraz osób przebywających na rencie, po-
bierających świadczenia przedemerytalne bądź na eme-
ryturze i nie kontynuujących pracy w zawodzie, członków 

Z ŻYCIA SAMORZĄDU
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samorządu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i zło-
żyli stosowny wniosek odnośnie zaprzestania wykony-
wania zawodu oraz zwolnienie  z opłacania składki osób 
kontynuujących naukę, (posiadających statut studenta)  
i nie podejmujących  zatrudnienia w zawodzie. Zwolnienie  
z obowiązku opłacania składki następowałoby po złożeniu 
dokumentu potwierdzającego ww. okoliczności i skutko-
wałoby od następnego miesiąca następującego po miesiącu  
złożenia dokumentów w Izbie. 
• Składkę w wysokości o której mowa w pkt.1 za dany mie-
siąc należy wpłacać w terminie do dnia 15-tego lutego da-

nego miesiąca. Za miesiąc styczeń dopuszcza się możliwość 
wpłaty składki w wysokości obowiązującej w poprzednim 
roku pod warunkiem wyrównania wysokości tej składki  
w terminie do 15-tego lutego. 
• Zaproponowano doprecyzowanie zapisów dotyczących  
zasad opłacania składek, które będą zgodne z ideą samorządu, 
a także ujednolicą zasady ściągalności składek. W związku  
z  rezygnacją w pracach Komisji Rewizyjnej części jej 
członków dokonano wyboru nowych członków Okręgowej  
Komisji Rewizyjnej. Po gorącej i pełnej emocji dyskusji 
Zjazd zakończono. 
 

Z ŻYCIA SAMORZĄDU 
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W 2013 roku, odbyło się 8 posiedzeń Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, w tym 7 posiedzeń w trybie plano-
wym i 1 posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczaj-
nym. W trakcie posiedzeń Rady łącznie podjęto 279 uchwał. 
Zgodnie z regulaminem w każdym posiedzeniu uczestniczyła 
wymagana liczba członków, w związku z czym podejmowa-
ne uchwały były prawomocne. 

W 2013 roku, odbyło się 11 posiedzeń Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych, w trakcie których pod-
jęto 329 uchwał. Na każdym posiedzeniu była wymagana 
liczba członków. 

Podjęto również Apel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w sprawie wprowadzenia rozwiązań systemowych 
służących poprawie funkcjonowania publicznej ochrony zdro-
wia skierowany do: Ministra Zdrowia, Wojewody Opolskiego,  
Marszałka Województwa Opolskiego, Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych.                                                                                                                                                                               

W związku z rezygnacją Dariusza Klonowskiego z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady, w kwietniu 2013, na Wiceprze-
wodniczącą Rady została wybrana Henryka Homętowska.
Najważniejsze zrealizowane zadania:
- powołanie zespołów problemowych działających przy  
OIPiP w Opolu (ds. pielęgniarstwa opieki długotermino-
wej, ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego, ds. emerytów  
i rencistów, ds. POZ, ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego,  
ds. położnych),
- powołanie zespołu wizytującego pielęgniarki i położne, wy-
konujące zawód w ramach praktyk zawodowych wpisanych 
do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu, 
- podpisanie porozumienia o współpracy między Państwową 
Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu w zakresie 
korzystania ze zbiorów Biblioteki Centrum Informacji Nau-
kowej PMWSZ w Opolu,
- ustalenie zasad wyznaczania przedstawicieli Okręgowej 
Rady jako członków komisji kwalifikacyjnych i egzami-
nacyjnych (informacja skierowana m.in. do organizatorów 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych), 
- wprowadzenie zmian do regulaminu udzielania zapomóg 
członkom OIPiP w Opolu (podniesienie kryterium dochodo-
wego zapomogi socjalnej),
- wprowadzenie nowego druku „Formularz zgłoszenia uczest-
nika na kurs”,
- wprowadzenie zmian do regulaminu refundacji kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP  
w Opolu (zmiana warunków refundacji szkolenia specjali-
zacyjnego), 
- wprowadzenie regulaminu nagród jubileuszowych nabywa-
jącym prawo do emerytury członkom OIPiP w Opolu,
- objęcie patronatem i dofinansowanie IV Olimpiady Pielęg-
niarskiej im. J. Fetlińskiej organizowanej przez PMWSZ  
w Opolu,
- przyznanie gratulacji i nagród laureatkom konkursu  
„Opolski Hipokrates“,
- przyznanie gratulacji i nagrody laureatce III miejsca  
w III etapie Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 
2012”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęg-
niarskie, 
- kontynuacja wydawania biuletynu „Opolska Pielęgniarka 
i Położna”,
- inicjatywa opracowania strony internetowej OIPiP wraz  
z domeną i kontami pocztowymi,
- udział w projekcie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych „Zdrowy Przedszkolak“,

Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI Kadencji w 2013 r.

- inicjatywy w sprawie powołania konsultantów woje-
wódzkich w dziedzinach: pielęgniarstwa chirurgicznego 
i operacyjnego, opieki nad przewlekle chorymi i niepeł-
nosprawnymi, pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa  
pediatrycznego i pielęgniarstwa psychiatrycznego, 
- opracowanie zasad i kryteriów przeprowadzania egzaminu 
dla pielęgniarek i położnych, niebędących obywatelami jed-
nego z państw członkowskich Unii Europejskiej, cudzoziem-
ców, zamierzających wykonywać zawód na terenie RP.
Zadania związane z bieżącą działalnością Izby:
- przeprowadzenie porządkowania archiwum i archiwizacji 
dokumentów OIPiP w Opolu,  
- wprowadzenie instrukcji obiegu dokumentów księgowych 
OIPiP w Opolu,
- opracowanie i przyjęcie polityki bezpieczeństwa w zakresie 
przetwarzania danych osobowych w OIPiP w Opolu,
- szkolenie z zakresu obsługi systemu „Rejestr Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą”,
- uregulowanie zastępstw Sekretarza i Skarbnika,
- podpisanie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśli-
wych wypadków w związku z wykonywaniem zadań na rzecz 
samorządu zawodowego, 
- opracowanie planu działań systemowych w zakresie ścią-
galności składek członkowskich. 
Zatwierdzone programy kursów:
- kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo pediatryczne” dla      
  pielęgniarek,
- kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo zachowawcze” dla         
  pielęgniarek, 
- kurs dokształcający „Terapia bólu przewlekłego u doro    
  słych”,
- inicjatywa napisania i zatwierdzenia programu w zakresie    
  kursu dokształcającego „Diabetologia dla pielęgniarek”, 
- inicjatywa napisania i zatwierdzenia programu w zakresie   
 kursu dokształcającego „Ocena stanu zdrowia i badania  
  fizykalne” dla pielęgniarek.
Przeprowadzone kursy:
- kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologicznego  
   i intensywnej opieki” dla pielęgniarek - 20 osób,
- kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek -  
  28 osób, 
- kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu   
  EKG dla pielęgniarek i położnych” - 21 osób, 
- kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddecho-   
  wa” dla pielęgniarek i położnych - 27 osób,
- kurs dokształcający dla pielęgniarek „Profilaktyka w zak-
resie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo- 
płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku  
życia“ - 40 osób.
Przeprowadzone szkolenia i spotkania:
- szkolenie dla pielęgniarek z placówek opieki paliatywnej,
- szkolenie dla pielęgniarek pracujących w podstawowej 
opiece zdrowotnej na terenie województwa opolskiego nt. 
„Warunków realizacji świadczeń zdrowotnych“,
- szkolenie dla członków komisji kształcenia i doskonalenia 
zawodowego oraz członków Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu,
- szkolenie członków zespołu wizytującego pielęgniarki  
i położne wykonujące zawód w ramach praktyk zawodowych 
wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących działalność 
leczniczą, prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu,
- spotkanie kierowniczej kadry pielęgniarskiej, dotyczące 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek  
i położnych,
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- spotkanie kierowniczej kadry położniczej i pielęgniarskiej 
zatrudnionej m.in. w salach porodowych, oddziałach położ-
nych i oddziałach noworodkowych,
- spotkanie adwentowe z emerytowanymi pielęgniarkami  
i położnymi,
- spotkanie wraz z podziękowaniami dla pielęgniarek i położ-
nych, które w 2013 r. nabyły prawo do nagrody jubileuszowej 
w ramach regulaminu przyznawania nagród jubileuszowych 
nabywającym prawo do emerytury członkom OIPiP w Opolu.
Przeprowadzone konferencje:
- szkoleniowa pt. „Pielęgniarki i położne w procesie  
zarządzania szpitalem“,
- konferencja pt. „Specyficzny pacjent - trudne decyzje“,  
zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  
i Dnia Położnej,
- II konferencja „Pielęgniarstwo onkologiczne - problemy  
i wyzwania“ zorganizowana we współpracy ze Stowa- 
rzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych o/Opole, Opolskim  
Centrum Onkologii, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzi-
nie pielęgniarstwa onkologicznego, 
- ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Opol-
skie rozważania na temat opieki długoterminowej“ zorgani-
zowana przez Zespół Pielęgniarek Opieki Długoterminowej 
działający przy OIPiP w Opolu,
- konferencja pt. „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa“ 
zorganizowana we współpracy z Konsultantem Wojewódz-
kim w dziedzinie Pielęgniarstwa, Szpitalem Specjalistycz-
nym MSW w Głuchołazach.
W 2013 roku przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu uczestniczyli w następujących komi-
sjach konkursowych na kierownicze stanowiska:
- pielęgniarki naczelne: 3,
- pielęgniarki oddziałowe: 5,
- ordynatorzy: 6.
W ramach swoich zadań, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu skierowała na  przeszkolenie po przerwie 
w wykonywaniu zawodu 17 pielęgniarek, z tego 9 pielę-
gniarek zakończyło przeszkolenie, natomiast 8 pielęgniarek 
jest w trakcie przeszkolenia. Zadanie to zrealizowane było 
we współpracy z 6 podmiotami leczniczymi na terenie woje-
wództwa opolskiego i 1 podmiotem na terenie województwa 
śląskiego. 

Działalność Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych OIPiP. 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. zarejestrowanych było:
- 7131 pielęgniarek,
- 209 pielęgniarzy,
- 792 położne.
W ramach zadań przejętych od administracji państwowej, 
samorząd m.in. prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położ-
nych. Na podstawie uchwał w okresie sprawozdawczym  
dokonano następujących wpisów do rejestru pielęgniarek  
i rejestru położnych:
- 99 stwierdzenia po raz pierwszy Prawa Wykonywania  
Zawodu, w tym 76 pielęgniarek, 6 pielęgniarzy i 14 położnych,
- 1 stwierdzenie ograniczonego PWZ dla obywatelki Ukrainy 
i skierowanie na staż adaptacyjny, 
- 12 druków PWZ wymieniono z uwagi na błędne wpisy,
- 21 zaprzestań wykonywania zawodu,
- 18 wygaszenia PWZ z powodu śmierci. 

W związku ze zmianami terytorialnymi dokonano:
- 27 wpisów osób z terenu działania innych izb,
- 50 skreśleń, w tym 10 osób z powodu wyjazdu za granicę. 
Na podstawie wniosków aktualizacyjnych złożonych przez 
pielęgniarki i położne dokonano następującej aktualizacji  
danych:  
- 46 wpisów specjalizacji,
- 25 zmiana nazwisk.      
W okresie sprawozdawczym wystawiono 41 zaświadczeń 
potwierdzających kwalifikacje do pracy w krajach Unii Eu-
ropejskiej. Potwierdzono 11 druków rejestracyjnych z Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii. Ponadto na bieżąco aktualizowano  
Centralny Rejestr Pielęgniareki Położnych na podsta-
wie wpływających dokumentów, dokonywano poprawek 
i uzupełnień oraz prowadzono czynności archiwizacyjne  
i korespondencyjne. 
W ramach prac w komisjach przy Naczelnej Izbie Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie  Przewodnicząca ORPiP 
uczestniczyła w następujących spotkaniach:
- posiedzenia grupy roboczej Senatora Mieczysława  
       Augustyna w Warszawie dotyczące prac nad projektem ustawy  
  o pomocy osobom niesamodzielnym: 11,
- posiedzenia NRPiP w Warszawie: 6,
- posiedzenia Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdro-   
  wotnych przy NIPiP w Warszawie: 7,
- posiedzenia Komisji Kształcenia przy NIPiP związane 
  z działalnością szkoleniową prowadzoną przez okręgowe     
  izby: 2,
- posiedzenia, konferencje w Sejmie RP: 3,
- inne spotkania w Warszawie: posiedzenie Komisji Pra-
wa i Legislacji przy NIPiP, posiedzenia Rady ds. e-zdrowia  
w Pielęgniarstwie, posiedzenia Konwentu Przewodniczących, 
spotkania przedstawicieli NRPiP oraz Centrali Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, spotkania dotyczące wprowadzenia 
elektronicznej dokumentacji medycznej w  pielęgniarstwie, 
spotkania z Zastępcą Prezesa ds. Medycznych Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

Prowadzono intensywne działania polegające na szukaniu 
nowej siedziby Izby. Jednak pomimo zapoznaniu się z wielo-
ma ofertami, nie znaleźliśmy lokalu spełniającego oczekiwa-
nia Zjazdu i Rady (parking, lokalizacja, powierzchnia i cena 
zakupu). Działania związane ze zmianą siedziby Izby są na-
dal kontynuowane.

Do wszystkich kieruję słowa podziękowania za dobrą 
współpracę i pomoc w realizowaniu zadań na rzecz nasze-
go środowiska. Szczególne słowa podziękowania kieruję do 
członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Orga-
nów na czele z Przewodniczącymi: Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępców, Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej, a także Przewodniczących i Członków Komisji 
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Komisji Socjal-
nej oraz Przewodniczących i Członków Zespołów Proble-
mowych działających przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu. 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
 

Sabina Wiatkowska 
- Przewodnicząca

Spotkanie organizacyjne odbyło się w dniu 27.03.2013. Na 11osób z listy oddziałów pediatrycznych funkcjonujących  
w woj. opolskim na spotkanie przybyło 5 oddziałowych.
Nie zatwierdzono struktur organizacyjnych ze względu na niską frekwencję.
Zatwierdzono projekt planu pracy Zespołu oraz harmonogram spotkań.
Na kolejnym spotkaniu w dniu 16.05.2013,pojawiły się jedynie 2 osoby. Kilkakrotnie podejmowano próby ustalenia daty ko-
lejnego spotkania. W związku z brakiem zainteresowania pracami w w/w komisji zawieszono działalność do końca 2013 roku.

 Mariola Kaczmarczyk

Sprawozdanie za rok 2013 z działalności Komisji ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego  przy ORPiP w Opolu
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Skład osobowy komisji: 
Przewodnicząca – Beata Wojciechowska,
Wiceprzewodnicząca – Anna Iwanicka,
Sekretarz – Agnieszka Bukała,
Członkowie: Mariola Boboń, Dorota Antosz.
Frekwencja członków OKR:

- uczestniczących w posiedzeniach komisji - 65%,
- uczestniczących w kontrolach - 65%,
- udział przewodniczącej OKR w posiedzeniach Prezydium 
ORPiP - 90,09%,
- udział przewodniczącej OKR w posiedzeniach ORPiP - 
87,50%.

Komisja działa w oparciu o Regulamin Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej, przyjęty w formie załącznika nr 1 do Uchwa-
ły nr 13/XXI/2012 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu z dnia 30.03.2012r. Budżet komisji przyjęto  
w formie wydatków zaplanowanych przez OIPiP w Opolu na 
rok 2013.

Posiedzeń Komisji w 2013 r. było 5, w tym zwołanych 
przez przewodniczącą - 1, zwołanych przez Komisje -  
4 posiedzenia, zwołanych na wniosek Organu Izby - 0. 

Powiadomienia zawierały informację o miejscu  posiedze-
nia, zawierały porządek obrad Komisji. Z posiedzeń Komisji 
sporządzano protokoły.

Kontrole przeprowadzono na podstawie uchwał Komisji. 
Uchwały określały termin kontroli, zakres kontroli i skład 
osobowy. Okręgową Radę powiadamiano o terminie kontroli 
na 2 - 3 miesiące przed terminem kontroli. Z kontroli prze-
prowadzonych przez OKR sporządzano protokoły, w termi-
nie do 14 dni od zakończenia kontroli. Protokoły zawierały 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego działa 
w oparciu Regulamin przyjęty uchwałą Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu nr 132/VI/2012 z dnia 
01.03.2012 r. Regulamin określa tryb powołania, zadania 
oraz sposób działania komisji.
Do głównych zadań komisji należy:
- opiniowanie, weryfikacja poprawności oraz zgodnoś-

ci z obowiązującym Regulaminem Refundacji Kosztów 
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek  
i Położnych wniosków o refundację,

- proponowanie i opiniowanie zmian do Regulaminu Re-
fundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowe-
go Pielęgniarek i Położnych,

- analizowanie potrzeb oraz wnioskowanie w sprawach do-
tyczących planowania zakresu, ilości oraz form kształce-
nia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych,

- opracowywanie Rocznych Planów Kontroli Organizatorów 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
oraz udział w przeprowadzaniu kontroli.

W roku 2013, odbyło się 9 posiedzeń, w trakcie których  
Komisja łącznie rozpatrzyła 968 wniosków.
Posiedzenie 5 lutego2013 r.:
- ilość rozpatrzonych wniosków - 97, w tym:
- ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 79
- ilość wniosków do uzupełnienia: - 2
- ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie - 16
Posiedzenie 4 kwietnia2013 r.:
- ilość rozpatrzonych wniosków - 136, w tym:
- ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 125
- ilość wniosków do uzupełnienia: - 1
- ilość wniosków do wyjaśnienia: - 2

Z ŻYCIA SAMORZĄDU 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej
przy ORPiP w Opolu za rok 2013

wnioski oraz zalecenia pokontrolne. Zalecenia pokontrolne 
były podejmowane w formie uchwał. Protokoły kontroli 
przedstawiano na posiedzeniach ORPiP lub Prezydium.

Komisja przyjęła harmonogram kontroli na rok 2014. 
Roczny harmonogram kontroli Komisja przyjęła w formie 
Uchwały nr 26 z dnia 16.12.2013r.
Zakres przedmiotowy przeprowadzonych przez OKR kontroli:
1. Realizacja budżetu za rok 2012,
2. Realizacja Uchwał Prezydium i Rady,
3. Kasy,
4. Działalność osób pełniących funkcję z wyboru oraz 

członków Rady,
5. Działalność finansową OIPiP,
6. Działalność pracy biura OIPiP,
7. Analiza planu budżetu na rok bieżący,
8. Rozliczenia czasu pracy osób funkcyjnych.
Istotne wnioski i zalecenia pokontrolne:
1. Opracowania zasad i instrukcji ściągalności bieżących  

i zaległych składek członkowskich oraz nadzór nad  
wykonalnością,

2. Wytypowanie zastępstw dla pracowników etatowych biu-
ra i osób funkcyjnych Rady,

3. Zwiększenie dostępności Skarbnika w siedzibie Izby,
4. Ponowne przeliczenie czasu pracy w Izbie osób funkcyj-

nych za 2013 rok.
Wnioski pokontrolne zostały wykonane oraz zalecenia  
pokontrolne w trakcie realizacji.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Beata Wojciechowska

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w 2013 r.
działającej przy OIPiP w Opolu

- ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie - 8
Posiedzenie 16 maja2013 r.:
- ilość rozpatrzonych wniosków - 92, w tym:
- ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 78
- ilość wniosków do uzupełnienia: - 3
- ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie - 11
Posiedzenie 13 czerwca2013 r.:
- ilość rozpatrzonych wniosków - 118, w tym:
- ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 111
- ilość wniosków do uzupełnienia: - 5
- ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie - 2
Posiedzenie 25 lipca2013 r.:
- ilość rozpatrzonych wniosków - 153, w tym:
- ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 141
- ilość wniosków do uzupełnienia: - 8
- ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie - 4
Posiedzenie 19 września2013 r.:
- ilość rozpatrzonych wniosków - 98, w tym:
- ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 85
- ilość wniosków do uzupełnienia: - 12
- ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie - 1
Posiedzenie 28 października2013 r.:
- ilość rozpatrzonych wniosków - 82, w tym:
- ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 64
- ilość wniosków do wyjaśnienia: - 11
- ilość wniosków do uzupełnienia: - 1
- ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie - 6
Posiedzenie 2 grudnia 2013 r.:
- ilość rozpatrzonych wniosków - 120, w tym:
- ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 77
- ilość wniosków do uzupełnienia: - 28
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- ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie - 15
Posiedzenie 9 grudnia 2013 r.:
- ilość rozpatrzonych wniosków - 72, w tym:
- ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 65
- ilość wniosków do uzupełnienia: - 3
- ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie - 4
Zestawienie refundacji w 2013 r.:
- kursy specjalizacyjne - 179 wniosków
- kursy kwalifikacyjne - 220 wniosków
- kursy specjalistyczne - 336 wniosków
- kursy dokształcające - 1 wniosków 
- konferencje, zjazdy, sympozja - 73 wniosków 

W 2013 r. Zespół odbył 8 spotkań, w tym 3 spotkania zorganizowane zostały z pielęgniarkami/położnymi-emerytkami  
i rencistkami poza siedzibą Izby. 
Członkowie Zespołu spotkali się w siedzibie Izby w Opolu 6 razy. 
W trakcie spotkań Zespół zajmował się m.in.:
•	 ustaleniem zakresu tematycznego i organizacji spotkań z pielęgniarkami/położnymi emerytkami i rencistkami, które miały 

się odbywać poza siedzibą Izby, 
•	 przygotowywaniem materiałów dotyczących spotkań pielęgniarek/położnych emerytek i rencistek, 
•	 weryfikacją wniosków wpływających do Izby o przyznanie nagrody jubileuszowej z tytułu nabycia prawa do emerytury,
•	 monitorowaniem poprawności składania wniosków,
•	 organizacją spotkania połączonego z wręczeniem nagród jubileuszowych, 
•	 analizą i zatwierdzaniem wniosków z tytułu nabycia praw do emerytury. 

Stefania Szewczuk
Przewodnicząca Zespołu 

Z ŻYCIA SAMORZĄDU 
- studia magisterskie - 15 wniosków
- studia podyplomowe - 3 wniosków.

Zgodnie z przyjętym planem kontroli organizatorów,  
Komisja przeprowadziła 4 kontrole organizatorów kształce-
nia podyplomowego sprawdzając zgodność danych organi-
zatorów z wpisami do rejestrów prowadzonych przez OIPiP  
w Opolu oraz zapewnienie odpowiedniej do realizacji pro-
gramu kształcenia bazę dydaktyczną oraz bazę szkoleń prak-
tycznych.

W imieniu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
 Elżbieta Mieszkowska – Przewodnicząca Komisji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. emerytek i rencistek 
działającego przy OIPiP w Opolu za 2013 r.

Komisja Socjalna przy ORPiP w Opolu działa w składzie:
Lisowiec Piotr - przewodniczący
Siwak Elżbieta - z-ca przewodniczącego
Członkowie: Kaczmarczyk Mariola, Żak Krystyna, Strzelecka Katarzyna, Marynowicz Anna, Kozak Marzanna
Komisja odbyła 6 posiedzeń tj. 18 luty, 21 marzec, 23 maj, 29 lipiec, 20 wrzesień i 11 grudzień.
Komisja na posiedzeniach  przyznała zapomogi na łączną kwotę 54 800 zł.
Dwie zapomogi losowe na kwotę 4 000 złotych w trybie pilnym zostały przyznana przez Prezydium ORPiP w Opolu. 
W sumie przyznano zapomogi socjalne i losowe na kwotę 58 800 złotych.
W tym roku Komisja będzie wnioskować do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o wprowadzenie zmiany do Regulaminu 
udzielania zapomóg członkom ORPiP w Opolu, w części dotyczącej przyznania zapomogi socjalnej tj. dot. zmiany § 10 w brzmieniu 
zapomoga socjalna może być przyznana 1 raz na dwa lata, na brzmienie zapomoga socjalna może być przyznana 1 raz w roku.
W 2014 roku Komisja zaplanowała pięć spotkań. 

Przewodniczący Komisji Socjalnej 
Lisowiec Piotr 

Sprawozdanie z działalności Komisji Socjalnej
przy ORPiP w Opolu za rok 2013

Sprawozdanie  Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu za rok 2013

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Opolu został 
powołany uchwałą nr 13 i nr 17, VI Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu, z dnia 28 września 2011 r.
Przewodnicząca - Urszula Kraszkiewicz 
Zastępca Przewodniczącej -  Małgorzata Krawczyk 
Członkowie: Dorota Kudaś, Aleksandra Osińska, Joanna 
Dudoń, Katarzyna Kazimierczak, Krystyna Gębuś – Dinter.

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie 
członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu, dotyczyło bieżącej działalności.
W październiku 2013 r., Przewodnicząca, Członkowie Sądu 
oraz pracownik biura OIPiP w Opolu, uczestniczyli  
w szkoleniu  zorganizowanym przez  Naczelny Sąd 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na temat: ,,Podstawy 

prawne funkcjonowania Okręgowych Sądów Pielęgniarek  
i Położnych oraz funkcjonowania kancelarii Sądu”.

W okresie sprawozdawczym Okręgowy Sąd Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu rozpatrzył jedną sprawę, która zakończyła 
się utrzymaniem postanowienia Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej w Opolu.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu                                                       

Urszula Kraszkiewicz                                                         
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Skład Zespołu w 2013 roku:
Jolanta Grzyb – przewodnicząca,
Członkowie: Anna Doszczątek, Joanna Siekierka, Sabina 
Wiatkowska
Działalność:
Zespół w  2013 roku spotykał się cztery razy. 
Pierwsze spotkanie - Pani Sabina Wiatkowska przedstawiała 
informacje związane z jej członkostwem w komisji ds. 
kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy Naczelnej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych, dotyczące prac przedstawicieli 
samorządu pielęgniarek i położnych z przedstawicielami 
Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia nad 
zmianami w podstawowej opiece zdrowotnej.
Drugie spotkanie - kontynuacja  przedstawiania informacji  przez 
panią Sabinę Wiatkowską nt. prac przedstawicieli samorządu 
pielęgniarek i położnych z przedstawicielami Ministerstwa 
Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia nad zmianami  
w podstawowej opiece zdrowotnej, w szczególności w zakresie zadań 

Zespół ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego pracował  
w składzie:
Anna Marynowicz - przewodnicząca,
Agnieszka Bukała - wiceprzewodnicząca,
Bożena Kulińska - sekretarz,
Czesława Gałka - członek,
Małgorzata Widera - członek,
Halina Grubiak - członek,
Katarzyna Juszczak - członek.

W okresie sprawozdawczym Zespół odbył trzy posiedzenia, 
w dniach : 24.04; 04.11;  09.12.13 r. (w tym jedno wyjazdowe). 
Pracowano też w trybie korespondencyjnym.
Frekwencja członków na posiedzeniach Zespołu wynosiła 
90 %. Praca oparta była na realizowaniu zadań ujętych  
w rocznym planie opracowanym przez członków Zespołu.
Zrealizowano większość zadań tj.:
- monitorowano akty prawne pojawiające się w ciągu 
roku, m.in. rozporządzenie dotyczące minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek (związana z tym kategoryzacja 
pacjentów, historie pielęgnowania), projekt rozporządzenia  
w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych  
w szpitalach psychiatrycznych i inne,
- porównywano, omawiano dokumentację pielęgniarską 
obowiązującą w oddziałach psychiatrycznych,
- na bieżąco Zespół rozpatrywał problemy i sprawy związane 
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Sprawozdanie z działalności Zespołu  ds. Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej za rok 2013

pielęgniarki POZ, oraz stanowisk Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w powyższej kwestii. 

W trakcie spotkań członkowie komisji dyskutowali nad 
wprowadzanymi zmianami oraz wyrażali swoje opinie.
Trzecie spotkanie - dotyczyło spraw związanych z organizacją
szkolenia, zaplanowanego na dzień  05.12.2013 roku dla
pielęgniarek POZ, z województwa opolskiego. Tematyka szkolenia:
warunki realizacji świadczeń  zdrowotnych.
Czwarte spotkanie - podsumowanie organizacji szkolenia, które 
cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony pielęgniarek,  
a tematy na nim poruszone wywołały wśród jego uczestników 
ożywioną merytoryczną dyskusję.
W toku spotkania członkowie przedstawili również swoje 
propozycje dotyczące planu działalności Zespołu w 2014 roku.                                                                                  

Przewodnicząca 
                         Zespołu ds. Podstawowej   

Opieki Zdrowotnej                
                                         Jolanta Grzyb

Sprawozdanie z pracy Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 
przy ORPiP w Opolu za 2013 rok

z pracą pielęgniarek z chorym psychicznie,
- podejmowano tematykę szkoleń dla pielęgniarek 
psychiatrycznych - planowana forma warsztatów  
w pierwszym kwartale 2014 roku,
- realizowano temat oceny poziomu wypalenia zawodowego 
wśród pielęgniarek psychiatrycznych województwa 
opolskiego, po wcześniejszej analizie stanowiska pracy 
pielęgniarki w oddziale psychiatrycznym pod kątem 
wpływu różnych czynników na niezadowolenie z pracy 
i uczucie wyczerpania. Opracowana została ankieta 
dotycząca głównie objawów wypalenia. Ankiety rozesłano 
zainteresowanym, zebrany materiał został opracowany 
i przeanalizowany, wnioski przedstawione zostaną na 
pierwszym posiedzeniu 2014 r. Był to temat wiodący 
w pracy w 2013 roku, zebrano wartościowy  materiał 
do oceny stanu kondycji psycho-fizycznej pielęgniarek 
psychiatrycznych i do wykorzystania jego dla dobra tej 
grupy zawodowej,
- wstępnie nakreślono zagadnienia do pracy na rok 2014.                                                                                              
                                                                                                  

Przewodnicząca Zespołu
Anna Marynowicz 

Zespół ds. Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu, pracuje 
w następującym składzie:
Beata Guzak - przewodnicząca
Członkowie: Mirosław Smoleń, Jolanta Nowakowska, Mał-
gorzata Żyńczak, Beata Wojciechowska, Mariola Sybilska, 
Czesława Gałka.
W roku 2013 odbyły się trzy spotkania Zespołu w siedzibie 
OIPiP w Opolu (13.02.2013; 27.06.2013; 07.11.2013)

Na pierwszym  spotkaniu omówiono:
•	 regulamin działania Zespołów Problemowych przy OIPiP,

Sprawozdanie roczne z działalności Zespołu 
ds. Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej działającego przy OIPiP

•	 uaktualniono skład Zespołu, 
•	 zatwierdzono plan pracy na rok 2013, Zespołu Pielęgnia-

rek Opieki Długoterminowej,
•	 podjęto próbę ustalenia rzeczywistych kosztów funkcjo-

nowania ZOL-i.
Na spotkanie był zaproszony przedstawiciel firmy  
Pofam  Poznań Sp. z o.o, który przedstawił ofertę współpracy  
z zakresu ortopedii, amazonki i stomii.
Na kolejnych spotkaniach:
- omówiono materiał przygotowany przez członków Zespo-
łu do umieszczenia na stronie OIPiP, w zakładce dotyczącej  



13kwiecień - maj 2014r.

Z ŻYCIA SAMORZĄDU 
Zespołu ds. Pielęgniarek Opieki Długoterminowej,
- przedstawiono sprawozdanie z udziału członka Zespołu,  
w I Kongresie Starości który odbył się w Sopocie w dniach 
14 - 15 czerwca 2013r.,
- omówiono bieżące sprawy związane z problemami zgłasza-
nymi przez pielęgniarki pracujące w pielęgniarskiej opiece 
długoterminowej domowej,
- poproszono o opinię prawną Panią mecenas Aleksandrę 
Krzemińską, w sprawie przekazywania przez NFZ informacji 
o zatrudnieniu kadry medycznej w kontekście zapisów usta-
wy o ochronie danych osobowych,
- przygotowano pismo do NFZ o/Opole, w sprawie ochro-
ny danych osobowych pielęgniarek, zatrudnionych w opiece 
długoterminowej u różnych świadczeniodawców oraz wy-
stosowano prośbę  o udostępnianie do ogólnej wiadomości 
(na stronach www. OOW NFZ) i publikowanie dostępnych 
informacji/komunikatów dotyczących interpretacji konkret-
nych przepisów prawa w tym przepisów nowych, ważnych 
dla prowadzenia działalności przez świadczeniodawców  
w zakresie opieki długoterminowej,
- omawiano problemy związane z kierowaniem pensjonariu-
szy ZOL do DPS i opłat za pobyt w DPS. Zwrócono uwagę na  
problemy społeczne rodzin pacjentów przebywających w DPS,
- omawiano materiały umieszczone w zakładce „Pielęgniarki 
OPD”, oraz propozycje ewentualnych zmian,
- podejmowano działania związane z przygotowaniem Kon-
ferencji pt. „Opolskie rozważania na temat opieki długoter-
minowej”, zaplanowanej na 29 listopada 2013,
- po analizach, odstąpiono od prac dotyczących ustalenia rze-
czywistych kosztów funkcjonowania  ZOL-i z powodu braku 
danych - placówki na terenie województwa nie były zaintere-
sowane współpracą w tym zakresie.

Na każde spotkanie Zespołu, zapraszana była Przewod-
nicząca OIPiP Sabina Wiatkowska, która  przekazywała 
informacje z prac komisji ds. kontraktowania świadczeń 
zdrowotnych przy NIPiP oraz  informacje dot. posiedzeń 
Grupy Roboczej Senatora Augustyna, na których podejmo-

wano prace związane z projektem ustawy o pomocy osobom  
niesamodzielnym.    

Członkowie Zespołu korespondencyjnie opiniowali wiele 
materiałów przesyłanych z NIPiP za pośrednictwem OIPiP,  
a dotyczących działalności opieki długoterminowej, m.in:
•	 katalog świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez 

opiekuna medycznego u osoby chorej 
     i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki;
•	 normy zatrudnienia;
•	 kandydatów na Konsultanta Krajowego w dziedzinie pie-

lęgniarstwa przewlekle chorych i 
     niepełnosprawnych;
•	 dokument „Stan faktyczny i perspektywy rozwoju opieki 

długoterminowej w Polsce”, stanowiący podsumowanie 
prac Zespołu ds. Opieki Długoterminowej, powołanego 
Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2011 
roku (Dz. Urz. M.Z. Nr 11, poz. 51).

Trzech członków Zespołu uczestniczyło w  dniach 17 - 19 
września 2013, w XVI edycji Międzynarodowej Konferencji 
Opieki Długoterminowej w Toruniu. Konferencja organizo-
wana przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 
S.A., to coroczne prestiżowe spotkania w gronie profesjo-
nalistów, działających na rzecz przewlekle chorych, niepeł-
nosprawnych i starszych, której tradycja sięga 1998 roku, 
skupiające pielęgniarki, rehabilitantów, pracowników socjal-
nych, pracowników terapeutycznych oraz osoby zarządzają-
ce instytucjami opieki długoterminowej i pomocy społecznej. 

Zespół ds. Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, przy-
gotował konferencję naukowo-szkoleniową pt: „Opolskie 
rozważania na temat opieki długoterminowej”, która odbyła 
się dnia 29.11.2013r., w Opolu. W konferencji wzięło udział 
140 osób z różnych regionów Polski. Na pokrycie kosztów 
konferencji pozyskano wpłaty od sponsorów.

Przewodnicząca Zespołu
ds. Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

Beata Guzak

Sprawozdanie z działalności Zespołu Położnych w 2013 roku
W 2013 roku Zespół Położnych koncentrował się głównie na:
•	 kontynuacji wdrażania standardu postępowania 

medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych  
z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą 
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, 
połogu oraz opieki nad noworodkiem (rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.), 

•	 działaniach mających na celu doskonalenie kompetencji 
zawodowych położnych, wymiany doświadczeń 
zawodowych, 

•	 organizacji działań mających na celu wzmocnienie 
statusu zawodowego położnych wśród potencjalnych 
podopiecznych,

•	 udziale w przedsięwzięciach związanych z tworzeniem 
Strefy Demograficznej z zaznaczeniem roli położnych  
w planowanych działaniach.

Realizowane zadania to:
•	 Spotkanie położnych, kadry kierowniczej oddziałów 

szpitalnych, w dniu 26.02.2013, podczas którego 
przeanalizowano aktualny stan poziomu wdrażania 
standardu postępowania medycznego przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej 
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej 
ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 
noworodkiem. 

•	 Zapoznawanie położnych z poszczególnych podmiotów 
leczniczych województwa, z pracami prowadzonymi 
pod kierunkiem Wojewody Opolskiego w ramach 
wprowadzenia w województwie opolskim projektu 
„Dobre praktyki położnicze” oraz działań podjętych na 

rzecz kampanii społecznej promującej zawód położnej,  
a jednocześnie podnoszącej wiedzę na temat praw kobiet 
do opieki medycznej sprawowanej przez położne

•	 Współorganizacja i udział w prowadzeniu narady 
ordynatorów oraz pielęgniarek i położnych 
oddziałowych oddziałów położniczo - ginekologicznych 
i noworodkowych na temat „Standardy opieki 
okołoporodowej - Dobre Praktyki stosowane  
w województwie opolskim”, która odbyła się w Urzędzie 
Wojewódzkim - 25.03.13r. 

•	 18.03.2013 w siedzibie NZOZ Zdrowa Rodzina  
w Opolu odbyło się szkolenie dla kadry położniczej 
i pielęgniarskiej zatrudnionej w salach porodowych, 
oddziałach położniczych i noworodkowych, w zakresie 
realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 
września2012 r., w sprawie standardów postępowania 
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych  
z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad 
kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego 
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

•	 Zorganizowanie z Wojewodą Opolskim Urzędzie 
Wojewódzkim dnia 27.05.13r., debaty „Dobre praktyki 
położnicze. Bezpieczna ciąża i bezpieczny poród”. 
Uczestnikami byli przedstawiciele pracowników 
opieki medycznej, naukowcy, osoby odpowiedzialne 
za zabezpieczenie opieki medycznej w województwie, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i konsu-
menckich. Debata została pokazana w mediach 
publicznych.

•	 Propagowanie zawodu i kompetencji położnych  
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU 
w mediach zarówno o zasięgu lokalnym jak i krajowym 
(Radio Opole - program „Rodzice kontra dzieci”, TVP 
Opole program - „Ukryte prawdy - rozmowy o życiu”, 
„Rozmowa dnia”, Dzień Dobry TVN - 8.05.2013 z okazji 
Dnia Położnej, wywiady do Gazety u NTO).

•	 Udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Po prostu 
położna”, organizowanej przez Fundację Siostra Ania  
i Zdrową Rodzinę - rozpoczęcie kampanii w Opolu  
w dniu 23.11.2013

•	 Współpraca w tworzeniu Informatora dla przyszłych mam, 
wydanego przez Wojewodę Opolskiego (http://www.
opole.uw.gov.pl/informator_dla_przyszlych_mam/).

•	 Współpraca w tworzeniu przez Marszałka województwa, 
planu specjalnej strefy demograficznej w województwie 
opolskim  „CELE I NARZĘDZIA OPERACYJNE 
DO ZREALIZOWANIA PAKIET III - „OPIEKA 
ŻŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNA”.

Ze względu na przesunięcia czasowe w realizacji projektu 
Debaty Wojewody i kampanii społecznej nie zorganizowano 
zaplanowanego szkolenia dla położnych, w związku z czym 
planuje się zadanie przenieść na I kwartał 2014 roku. 

Ewa Janiuk

Zdjęcia z Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Sabina Wiatkowska

(od lewej) Henryka Homętowska, Wiesława Grabska 

Urszula Kraszkiewicz

Uczestnicy Zjazdu

Komisja Uchwał i Wniosków

Beata Wojciechowska

http://www.opole.uw.gov.pl/informator_dla_przyszlych_mam/
http://www.opole.uw.gov.pl/informator_dla_przyszlych_mam/
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Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1600

środa  800 - 1700

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1600

Pracownicy biura OIPiP w Opolu:
Anna Kałuska  – pracownik administracyjno-biurowy
Magdalena Księżarczyk  – pracownik administracyjno-biurowy  
Maria Skoberla  – księgowa

WARTO WIEDZIEĆ

Krystyna Gębuś-Dinter – pielęgniarka pedia-
tryczna od początku swojej kariery zawodo-
wej oddana małym i dużym pacjentom oraz 
ich rodzicom. Pielęgniarka o wyróżniającej 
się postawie i wyjątkowych zdolnościach 
zarządzania, co zostało dostrzeżone już po 
ośmiu latach pracy zawodowej powierza-
jąc Pani Krystynie stanowisko pielęgniar-

ki oddziałowej Oddziału Przedszkolnego w Szpitalu Dziecięcym  
w Opolu, który był kuźnią pielęgniarskich talentów pediatrycznych 
i nie tylko dla województwa opolskiego.
Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, 
kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych, uzyskała tytuł pie-
lęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 
Umiejętności zawodowe kształtowała w trakcie pracy na wszyst-
kich stanowiskach w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Po-
siada wyjątkowe zdolności organizacyjne, umiejętny i doskonały 
sposób wyciągania wniosków z obserwacji pacjentów, rodziców  
i personelu. Jest osobą bardzo sumienną, dokładną i odpowiedzial-

ną o wyjątkowych zdolnościach analitycznych. Potrafi bardzo traf-
nie oceniać i przewidywać oraz zaplanować zmiany w pielęgniar-
stwie pediatrycznym. W sytuacjach trudnych zachowuje spokój, 
opanowanie i duże wyczucie taktu. W pracy z małymi pacjentami  
i ich rodzicami,  podczas czynności administracyjnych, związanych 
z zarządzaniem, podczas szkolenia pracowników, studentów i słu-
chaczy - doceniana jest jako profesjonalistka w swojej dziedzinie. 
W ciągu kariery zawodowej przygotowała i nadal przygotowuje do 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bardzo dużą rzeszę 
studentów i słuchaczy. Planuje i dba o rozwój zawodowy współpra-
cowników w oddziale.
Jest całym sercem zaangażowana w wprowadzanie innowacji  
w pielęgniarstwie pediatrycznym oraz jest inicjatorką wielu wspa-
niałych rozwiązań. Przy wykonywaniu każdej czynności najważ-
niejsze jest dla niej dobro dziecka, personelu i rodzica.
Od 2010 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej Koła Polskiego  
Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PS ZOZ WCM w Opolu, a od 
2011 r. jest członkiem Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Małgorzata Widera – staż pracy w zawodzie 
pielęgniarki to ponad 25 lat w oddziałach 
psychiatrycznych. Od 1988 roku  pracuje 
w Wojewódzkim Specjalistycznym Ze-
spole Neuropsychiatrycznym w Opolu,  
początkowo na stanowisku pielęgniarki  
w Oddziale Leczenia Odwykowego, 
Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych,  
Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, 
a od 2009 roku na stanowisku pielęgniarki 

specjalistki w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej. 
Ukończyła Liceum Medyczne w Opolu, dwustopniowe studia 
pielęgniarskie i uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa na 
Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalizację z pielęgniarstwa 
psychiatrycznego oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania 

w służbie zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu 
Opolskiego. 
Reprezentuje pielęgniarki zatrudnione w Wojewódzkim 
Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu jako 
delegatka na Zjazd  Okręgowy od 2007 roku.
Od 2007 roku  jest również członkiem Komisji Kształcenia  
i Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu. 
Od roku 2012 jest członkiem Zespołu Etycznego Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu.
Jest  spełnioną żoną i matką dwojga dzieci, interesuje się literaturą 
psychologiczną, muzyką klasyczną i filmową. W wolnym czasie 
lubi wycieczki rowerowe, wędrówki górskie szczególnie nasze 
polskie Tatry. 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego



Wręczenie powołań na konsultantów wojewódzkich

(od lewej) Krystyna Gębuś-Dinter, Małgorzata Widera, Sabina Wiatkowska, 
Mirosława Kwatek-Hoffman, Ryszard Wilczyński 

(od lewej) Sabina Wiatkowska, Małgorzata Widera, Ryszard Wilczyński, 
Krystyna Gębuś-Dinter, Mirosława Kwatek-Hoffman, 
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