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Z ŻYCIA SAMORZĄDU 
Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu  kolejny numer naszego czasopisma „Opolska Pielęgniarka i Położ-
na”. Tematem przewodnim tego wydania jest podsumowanie działalności Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Organów: Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, Okręgowego Sądu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej VI Kadencji w 2014 r. Pre-
zentujemy obszerny materiał z obrad XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, 
który odbył się w dniu 27 marca br. Zamieszczamy najważniejsze sprawozdania z działalności 
w 2014 roku oraz podjęte przez delegatów Stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian syste-
mowych dotyczących  wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. 
Przedstawiamy kalendarium najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w miesiącach lu-
tym i marcu br. Zamieszczamy także zmieniony uchwałą Okręgowej Rady Regulamin udzie-

lania zapomóg członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Zachęcamy wszystkie osoby do zapo-
znania się i rozpowszechnienia go wśród pielęgniarek i położnych (regulamin dostępny jest na stronie internetowej 
Izby http://oipip.opole.pl/, Regulaminy/Komisje/Komisja Socjalna). 

Życzymy miłej lektury.
Sabina Wiatkowska

Przewodnicząca ORPiP w Opolu
Szanowne Pielęgniarki i Położne
oraz Pielęgniarze,

przed nami miesiąc maj. Często powtarzamy, że to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Dla pielęgniarek  
i położnych tym bardziej ważny i urokliwy, bowiem w kalendarzu w dniu 8 maja przypada Dzień Położnej, a w dniu  
12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki.

Pięknie istotę zawodów ujął Andrzej Szczypiorski mówiąc: 
„Ten zawód wymaga odwagi Ryszarda Lwie Serce, ofiarności Rolanda, cierpliwości Penelopy i miłości Izoldy”.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej PiP, 
Okręgowego Sądu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIPiP w Opolu do wszystkich Pielęgniarek, Położnych i Pielę-
gniarzy kierujemy słowa najwyższego uznania, za trudną pracę, za dbałość o jakość wykonywania zawodu, za to że 
znajdujecie  Państwo czas i siły na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Wyrażamy słowa podzię-
kowania  za Wasz profesjonalizm zawodowy i wrażliwość na drugiego człowieka, za to, że wykonujecie swoją pracę 
z pełnym zaangażowaniem, z potrzeby serca, z troski o drugiego człowieka. Życzmy, aby każdy dzień był piękny  
i wyjątkowy, abyście czerpali radość i satysfakcję z pracy zawodowej i z życia osobistego. 

Wiosenny kwiat w twej dłoni
niech zakwitnie, 
błysk w sercu promiennie zaświeci, 
radość da moc i potęgę 
w codziennej pracy i znoju, 
by poprzez życie iść coraz piękniej, 
by w ręku nieść dar miłości i pokoju. 

Tak bliska, że zwana Siostrą. 
Pielęgniarko,
niech błogosławione będą Twe dłonie 
dające opiekę i pomoc, 
niech nie braknie w nich daru dobroci, 
który rozdzielasz hojnie wśród ludzi. 

I Tobie Położnej życzę... 
Tobie, która stoisz u początków 
ludzkiego życia, 
uśmiechem kojąc matczyny ból 
pomagasz małym ludziom 
ujrzeć światło słońca, 
niech radosne Twe dłonie, 
będą błogosławione. 

Dobroci serca, radości w działaniu 
i wiele satysfakcji 
wszystkim Pielęgniarkom i Położnym z okazji ich święta życzą

Sabina Wiatkowska – w imieniu Okręgowej Rady PiP 
Maria Grzeczna – w imieniu Zastępców Okręgowego Rzecznika OZ PiP 
Urszula Kraszkiewicz – w imieniu Okręgowego Sądu PiP
Beata Wojciechowska – w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PiP
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XXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
27 marca 2015 roku, w Wojewódzkim Centrum Me-

dycznym w Opolu odbył się XXIV Okręgowy Zjazd Pie-
lęgniarek i Położnych.

Zgodnie z programem, najpierw dokonano wyboru 
poszczególnych komisji, w tym uchwał i wniosków, na-
stępnie po uzyskaniu informacji o prawomocności Zjazdu, 
zebrani zatwierdzili porządek obrad oraz przystąpiono do 
jego realizacji. Pani Urszula Madaj - biegły rewident, za-
poznała delegatów z wynikiem badania finansów OIPiP 
w Opolu. Badanie wykazało prawidłowe prowadzenie go-
spodarki finansowo księgowej za rok 2014, które zostało 
przyjęte przez delegatów, następnie zatwierdzono plan bu-
dżetowy na rok 2015. 

Mecenas OIPiP Aleksandra Krzemińska przedstawi-
ła informacje, nt. czynności prawnych prowadzonych  
w ramach obsługi prawnej na rzecz Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu. Dyskutowano na temat 
zmiany siedziby Izby. W trakcie dyskusji delegaci zosta-
li poinformowani o powołaniu zespołów, które zajmą się 
procedurami dotyczącymi zakupu nowej nieruchomości 
i sprzedaży obecnej siedziby Izby. Piotr Lisowiec przed-
stawił prezentację nowej siedziby znajdującej się przy  
ul. Budowlanych w Opolu. 

Porządek obrad obejmował sprawozdania za rok 2014, 
z działalności: Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
VI Kadencji - przedstawione przez Przewodniczącą Opol-
skiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Sekretarza, Skarbnika, 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Sabina Wiatkowska 
przedstawiła projekt stanowiska wypracowanego przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek o Położnych w Opolu, do-
tyczącego zmian systemowych dotyczących wykonywania 
zawodów pielęgniarki i położnej (stanowisko w numerze). 
Delegaci poparli to stanowisko. W związku z upływającą 
VI kadencją wszyscy Delegaci otrzymali słowa podzięko-
wania za pracę i współpracę na rzecz samorządu zawodo-
wego pielęgniarek i położnych.

Teresa Lisek, Wieceprzewodnicząca OKR

Urszula Kraszkiewicz, 
Przewodnicząca Sądu

Maria Grzeczna, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej PiP

- Delegaci XXIV Zjazdu 

- Delegaci XXIV Zjazdu 

Komisja Uchwał i Wniosków
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Sprawozdanie z działalności

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI Kadencji
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.

Szanowne Delegatki i Delegaci VI Kadencji,
Szanowni Państwo,
W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu VI Kadencji, kontynuowała realizację 
zadań wskazanych w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych.
W roku 2014, odbyło się 5 posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Wszystkie posiedzenia od-
były się w trybie planowym. W trakcie posiedzeń podjęto 178 uchwał. Zgodnie z regulaminem, w każdym posiedzeniu 
uczestniczyła wymagana liczba członków, w związku z czym podejmowane uchwały były prawomocne. 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu podjęła także uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie Nadzwyczaj-
nego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych dotyczącego wysokości składki członkowskiej, w celu doprecyzowa-
nia zapisów dotyczących zasad opłacania składek członkowskich oraz ujednolicenie zasady ściągalności składek.
W roku 2014, odbyło się 13 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Wszystkie posie-
dzenia odbyły się w trybie planowym. W trakcie posiedzeń podjęto 437 uchwał. W każdym posiedzeniu uczestniczyła 
wymagana liczba członków,w związku z czym podejmowane uchwały były prawomocne. Prezydium ORPiP w Opolu 
podjęło także:
- Apel z dnia 4.02.2014 r. skierowany do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnychw Warszawie w sprawie opracowa-

nia zasad opiniowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych;
- Stanowisko z dnia 25.03.2014 r. w sprawie udzielenia poparcia pielęgniarkom i położnym Brzeskiego Centrum Me-

dycznego w dążeniach do poprawy warunków płacy. Stanowisko zostało skierowane do: StarostyPowiatu Brzeskie-
go, Dyrektora BCM, Marszałka Województwa Opolskiego, Wojewody Opolskiego, OZZPiP BCM w Brzegu. 

Działalność Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez OIPiP w Opolu.
W ramach zadań przejętych od administracji państwowej samorząd m.in. wykonuje następujące zadania:
- prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych, w tym rejestr pielęgniarek i położnych czasowo i okazjonalnie wy-

konujących zawód, 
- stwierdzanie, przyznawanie i wydawanie prawa wykonywania zawodu, 
- wystawianie i wydawanie członkom samorządu zaświadczeń stwierdzających, że pielęgniarka lub położna posiada 

kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa. 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. zarejestrowanych było:
7.175 pielęgniarek  (o 41 osób więcej niż w 2013 r.),
213 pielęgniarzy  (o 4 osoby więcej niż w 2013 r.),

820 położne  (o 28 osób więcej niż 2013 r.).

W roku 2014 wykonano: 
- 106 stwierdzeń PWZ po raz pierwszy, w tym 73 pielęgniarek, 4 pielęgniarzy i 29 położnych,  
- 18 zaprzestań wykonywania zawodu,
- 13 wygaszeń PWZ z powodu śmierci na podstawie raportów z MSW dotyczących osób zmarłych, 
- 1 zrzeczenie PWZ,
- 12 wymian druków PWZ z uwagi na błędne wpisy.

W związku ze zmianami terytorialnymi dokonano:
- 27 wpisów osób z terenu działania innych Izb,
- 49 skreśleń, z tego 19 osób z powodu wyjazdu za granicę. 

Na podstawie przyjętych wniosków aktualizacyjnych złożonych przez pielęgniarki i położne dokonano następującej 
aktualizacji danych:  
- 50 wpisów specjalizacji,
- 32 zmiany nazwisk.      

W ramach realizacji zadań ośrodka informacyjnego w okresie sprawozdawczym wystawiono 57 zaświadczeń potwier-
dzających kwalifikacje do pracy w krajach Unii Europejskiej. Potwierdzono 11 druków rejestracyjnych z Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii. 
Dokonywano bieżącej aktualizacji danych w CRPiP, na podstawie wpływających dokumentów, w tym uzupełnień  
i poprawek, prowadzono czynności informacyjne dotyczące aktualizacji danych osobowych, czynności archiwizacyjne 
i korespondencyjne.
Działania dotyczące regulaminów dla członków OIPiP:
- utworzono regulamin wsparcia finansowego członków OIPiP będących przedstawicielami ustawowymi dziecka nie-

pełnosprawnego lub przewlekle chorego. W ramach regulaminu wypłacane jest świadczenie pieniężne przyznawane 
w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy dziecku niepeł-
nosprawnemu lub o ograniczonej samodzielnej egzystencji spowodowanej długotrwałą chorobą;

- uaktualniono regulamin wykorzystania środków w ramach funduszu szkoleniowo -konferencyjno -integracyjnego 
wraz z załącznikami;

- wprowadzono nowy regulamin refundacji kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego członków OIPiP  
w Opolu.Wprowadzono zapis dotyczący refundacji szkoleń specjalizacyjnych, których terminy zakończenia pierw-
szego i drugiego roku nauki zbiegają się w jednym roku kalendarzowym, w związku z tym osoby, które ukończyły 
taką specjalizację miały możliwość otrzymania refundacji (pozostałe zapisy regulaminu weszły w życie od dnia  
1 stycznia 2015 r.);

- wprowadzono zmiany do regulaminu udzielania zapomóg członkom OIPiP w Opolu, dotyczące m.in. zwiększenia 
maksymalnej wysokości zapomogi losowej, a w przypadku zapomóg socjalnych podniesienia dochodu na jednego 
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członka rodziny i możliwości otrzymania zapomogi jeden raz w roku;

- przyjęto nowy program przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielę-
gniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.  
Wszystkie przeszkolenia odbywają się zgodnie z przyjętym programem. 

Działalność związana z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych:
a) zatwierdzono następujące programy kursów:
- kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania” dla pielęgniarek,
- kurs dokształcający „Profilaktyka zakażeń szpitalnych” dla pielęgniarek i położnych,
- kurs dokształcający „Opieka pielęgniarska, położnicza nad pacjentami onkologicznymi” dla pielęgniarek i położnych, 
- kurs dokształcający „Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych” dla pielęgniarek i położnych, 
- kurs dokształcający „Opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi” dla pielęgniarek i położnych;

b) przeprowadzono następujące kursy:
- kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek - 21 osób,
- kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania” dla pielęgniarek - 20 osób,
- kurs specjalistyczny „Leczenia ran dla pielęgniarek” - 25 osób,
- kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek” - 27 osób,
- kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych - 25 osób,
- kurs dokształcający „Ocena stanu zdrowia i badania fizykalne” dla pielęgniarek i położnych - 3 edycje, 46 osób, 
- kurs dokształcający „Diabetologia dla pielęgniarek” - 14 edycji (w tym trzy edycje wyjazdowe poza terenem miasta
  Opola) - 283 osoby, 
- kurs dokształcający „Profilaktyka zakażeń szpitalnych” dla pielęgniarek i położnych - 2 edycje wyjazdowe poza 
  terenem miasta Opola) - 47 osób. 

Podjęto także prace mające na celu uaktualnienie programu kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo anestezjologiczne 
i intensywnej opieki” dla pielęgniarek i położnych, kursy specjalistyczne: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla 
pielęgniarek i położnych, „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG” dla pielęgniarek i położnych. 
Działalność związana z organizacją konferencji i szkoleń: 
a) zorganizowano następujace szkolenia i spotkania:
- szkolenie dla kierowniczej kadry pielęgniarek i położnych pt.: „Status pielęgniarki i położnej”, 
- szkolenie dla kierowniczej kadry pielęgniarek i położnych nt. „Realizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

28.12.2012 r., w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami”,

- uroczyste obchody Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki,
- szkolenie dla pielęgniarek POZ, dotyczące aktualnych zagadnień realizacji świadczeń w POZ, zorganizowane  

we współpracy z zespołem ds. podstawowej opieki zdrowotnej,
- szkolenie dla pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualną praktykę nt. obowiązków rejestracyjnych,
- szkolenie dla kierowniczej kadry pielęgniarek i położnych dotyczące odpowiedzialności zawodowej ze szczególnym 

uwzględnieniem praw pacjenta,
- spotkanie adwentowe z emerytowanymi pielęgniarkami i położnymi, zorganizowane przez zespół ds. emerytów  

i rencistów, połączone z podziękowaniami dla pielęgniarek i położnych, które w roku 2014, nabyły prawo do nagro-
dy jubileuszowej, w ramach regulaminu przyznawania nagród jubileuszowych nabywającym prawo do emerytury 
członkom OIPiP w Opolu,

- zorganizowano wycieczkę do Pragi.
b) zorganizowano następujące konferencje:
- konferencję regionalną „Pomoc osobom niesamodzielnym w kontekście zmian systemowych” we współpracy  

z Koalicją „Na pomoc niesamodzielnym”,
- III konferencję „Pielęgniarstwo onkologiczne - problemy i wyzwania” zorganizowaną we współpracy ze Stowa-

rzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych o/Opole, Opolskim Centrum Onkologii, Konsultantem Wojewódzkim  
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, 

- ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Opolskie rozważania na temat opieki długoterminowej” zorga-
nizowana przez Zespół Pielęgniarek Opieki Długoterminowej działający przy OIPiP w Opolu.

W 2014 roku, przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu uczestniczyli w następujących komi-
sjach konkursowych na stanowiska kierownicze:
- pielęgniarki naczelne: 3,
- pielęgniarki przełożone: 2,
- pielęgniarki oddziałowe: 23,
- ordynatorzy: 5,
- zastępcy dyrektora: 2.

W celu sprawnego przebiegu tych postępowań współdziałaliśmy z organizatorami konkursów w danych podmiotach. 
W ramach swoich zadań, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu skierowała w 2014 roku na przeszkolenie 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 12 pielęgniarek i 2 położne, z tego 4 pielęgniarki i 2 położne zakończyły prze-
szkolenie, natomiast 8 pielęgniarek jest w trakcie przeszkolenia. Szkolenie rozpoczęte w 2013 r. zakończyło w 2014 r. 
6 pielęgniarek, 2 pielęgniarki zrezygnowały z przeszkolenia. Przeszkolenia odbywają się zgodnie z przyjętym nowym 
programem przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, 
które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat w 2014 r. Zadanie to zrealizo-
wane było we współpracy z podmiotami leczniczymi na terenie województwa opolskiego.
W ramach realizacji zadań ustawowych związanych z prowadzeniem działalności informacyjnej, w okresie sprawoz-
dawczym wydano 6 numerów pisma OIPiP w Opolu „Opolska Pielęgniarka i Położna” oraz na bieżąco aktualizowano 
stronę internetową OIPiP w Opolu. 
W związku z rezygnacją delegata na VI OZPiP Uchwałą Okręgowej Rady zarządzono wybory uzupełniające na delegata 
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VI kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu, w rejonie wyborczym nr 3 powiatu kluczborskiego. 
W tym celu powołano Okręgową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 
W związku z realizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimal-
nych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, z trzech 
podmiotów leczniczych wpłynęły wnioski o wydanie opinii. Opinie takie wydane zostały na podstawie uchwał. Na-
stępnie Okręgowa Rada podjęła w dniu 24.06.2014 r., uchwałę w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania 
Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych, do zadań którego należy wydawanie na wniosek kierowni-
ków podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami opinii do proponowanych minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek lub położnych. 
Na wniosek pielęgniarek medycyny szkolnej, Uchwałą ORPiP z dnia 17.12.2014 r., powołano nowy zespół problemowy 
ds. medycyny szkolnej w działający przy OIPiP w Opolu. 
Zgodnie z podjętą uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w sprawie planu przeprowadzania wizy-
tacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach praktyk zawodowych wpisanych do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Opolu, w 2014 r.   
zaplanowano 40 wizytacji praktyk zawodowych. Powołane uchwałą zespoły wizytujące wykonały 38 wizytacji praktyk. 
Dwie wizytacje nie zostały wykonane z uwagi na zakończenie działalności przed planowaną kontrolą. 
Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydium ORPiP oraz Przewodniczących Organów OIPiP w Opolu do po-
dejmowania działań i podpisywania porozumień ze związkami zawodowymi o współpracy mających na celu poprawę 
sytuacji pracowniczej pielęgniarek i położnych. 

W ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2014 projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych 
środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.1 Wpiera-
nie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe pn. „Wzrost potencjału 
przedsiębiorstw „białej gospodarki” gwarancją dobrej jakości usług medycznych w województwie opolskim”, opraco-
wano i złożono dwa wnioski:
• „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości w branży pielęgniarsko-położniczej”, 
• „Podniesienie kwalifikacji w branży usług białej gospodarki”.  
W związku z bardzo dużą ilością złożonych wniosków do konkursu (209 wniosków), nasze wnioski nie znalazły się  
w pierwszej ósemce i nie otrzymały dofinansowania.

Dużym sukcesem zakończyły się podejmowane od kilku lat działania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu dotyczące powoływania Konsultantów Wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa. Na ko-
niec 2012 r. w naszym województwie było czterech konsultantów wojewódzkich (Henryka Homętowska - konsultant 
wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, Dorota Kudaś - konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekolo-
gicznego i położnictwa, Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch - konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemio-
logicznego, Maria Białas - konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego). W 2014 r. Wojewoda 
Opolski powołał nowych sześciu konsultantów wojewódzkich w następujących dziedzinach pielęgniarstwa: 
- Małgorzatę Widerę, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (kwiecień 2014 r.),
- Krystynę Gębuś-Dinter, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego (kwiecień 2014 r.),
- Jolantę Grzyb, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego (sierpień 2014 r.),
- Beatę Guzak, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
- Dorotę Karawan, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego (sierpień 2014 r.),
- Ewę Dyktyńską, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego (wrzesień 

2014 r.),
- w czerwcu powołane zostały na kolejną kadencję Henryka Homętowska i Dorota Kudaś.

Powołanie w ostatnim czasie takiej ilości konsultantów wojewódzkich jest ogromnym sukcesem naszego środowiska, 
wieńczącym działania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. 
Działalność związana ze zmianą siedziby OIPiP w Opolu
Po usilnych poszukiwaniach budynku spełniającego wymogi na działalność dla OIPiP w Opolu, we wrześniu Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu rozpoczęła posiedzenie od spotkania w budynku zlokalizowanym przy ul. Bu-
dowlanych 44 A. W oględzinach budynku uczestniczyło 11 członków Rady oraz Przewodniczące Organów. Spotkanie 
miało na celu zapoznanie się z budynkiem przeznaczonym na siedzibę OIPiP oraz rozmowa z właścicielami budynku 
nt. warunków ewentualnej transakcji zakupu. Okręgowa Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przy ul. Budowlanych 44 A w Opolu. Następnie na posiedzeniu w dniu 
17.12.2014 r., Okręgowa Rada podjęła uchwałę dot. podpisania aktu notarialnego - przedwstępnej umowy sprzedaży 
budynku przy ul. Budowlanych 44 A z zapisem zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie do dnia 30.06.2015 r. 
     W ramach prac w komisjach przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie jako Przewodnicząca  
ORPiP uczestniczyłam w następujących spotkaniach:
- posiedzenia grupy roboczej Senatora Mieczysława Augustyna w Warszawie dotyczące prac nad projektem ustawy  

o pomocy osobom niesamodzielnym: 2,
- posiedzenia Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych: 2,
- posiedzenia NRPiP w Warszawie: 3,
- posiedzenie NRPiP wyjazdowe w Kamieniu Śląskim: 1,
- posiedzenia Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NIPiP w Warszawie i inne: 6,
- posiedzenie Komisji Kształcenia przy NIPiP związane z działalnością szkoleniową prowadzoną przez okręgowe 

izby: 2,
- posiedzenia, konferencje w Sejmie i Senacie RP: 3,
- inne spotkania wyjazdowe: 7.

Do wszystkich kieruję słowa podziękowań za wspólną pracę w realizacji zadań na rzecz naszego środowiska. 
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Dziękuję z całego serca za aktywność i współpracę członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Organom na 
czele z Przewodniczącymi: Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępców, Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także Przewodniczących i Członków Komisji Kształ-
cenia i Doskonalenia Zawodowego, Komisji Socjalnej oraz Przewodniczących i Członków Zespołów Problemowych 
działających przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu. 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
 Sabina Wiatkowska - Przewodnicząca

Sprawozdanie Skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
z wykonania budżetu w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku

W okresie realizacji budżetu przyjętego przez Zjazd Budżetowy dnia 21 marca 2014 roku, Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych oraz na Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu, podejmowała uchwały budżetowe 
dotyczące jego realizacji. W tym okresie przygotowywałam uchwały budżetowe i tak podjętych zostało 105 uchwał 
budżetowych na posiedzeniach Prezydium oraz 86 uchwał na posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
Uchwały dotyczące gospodarki finansami, udzielania pełnomocnictw, udzielane były na wniosek Skarbnika ORPiP, 
członków Prezydium, Okręgowej Rady oraz członków Samorządu.
Realizacja budżetu przedstawia się następująco:
Wpływy - przychody
Budżet ten zakładał ogółem wpływy - przychody w kwocie - 1 771 250.00 zł
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wpływy - przychody wyniosły - 1 831 115,84 zł
Składki wyniosły - 1 592 80674, planowane - 1 520 000,00 zł
Odsetki uzyskane  - 44 044,71, planowane - 30 000,00 zł
Wpływy z wydanych zaświadczeń do rejestru wyniosły - 5486,50 zł, planowane - 4000,00 zł
Dotacje z MZ - 71 374,41 zł, planowane - 75 000,00 zł
Działalność statutowa/szkolenia własne - 30 700, 00 zł, planowane - 135 250,00 zł
Z działalności gospodarczej wynajem/reklama - 16 040,00 zł, planowane - 4000 zł  
Pozostałe przychody/noty obciążeniowe - 70 673,48,00 zł, planowane - 3000 zł
W stosunku do planów uzyskaliśmy kwotę wyższą od planowanej o 58 865,84 zł
I .Koszty osobowe
Planowane koszty osobowe - 280 752,76 zł
Wykonane - 276 743,06 zł, realizacja na poziomie  99%
Nie dokonano przesunięcia w trakcie realizacji budżetu
II. Koszty administracyjne
Planowany koszt – 184 857,00 zł
Wykonanie – 174 934,74 zł
Przekroczenia w punktach 2, 7, 13
Pkt. 2. Opłaty pocztowe znaczki – z kwoty 13 000,00 zł, do kwoty 13 007,51 zł, przekroczenie 7,51 zł 
Pkt. 7. Wyposażenie, środki trwałe, oprogramowanie, licencje – z kwoty 15 000, 00 zł do kwoty 24 143,23 zł, przekro-
czenie o 9143,23 zł
Pkt. 13. Konserwacje , remont budynku z kwoty 2 000,00 zł do kwoty – 2764,58 zł, przekroczenie 764,58 zł
Pozostałe pozycje nie zostały przekroczone.
III. Koszty działalności statutowej  
Koszty organizacji szkoleń własnych – kwota planowana na podstawie planu szkoleń przygotowanego przez Komisję 
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – 103 100,00 zł
Pozycja została podzielona na dwie części:
1. Szkolenia zakończone w roku 2014 – zrealizowano na poziomie 16 857,08 zł
2. Szkolenia nie zakończone na dzień 31.12.2014 – zrealizowano na poziomie 14 406,00 zł
Łącznie wykonanie na poziomie 31 263,08 zł
IV. Wydatki Okręgowej Rady, Komisji i Zespołów
Planowane na kwotę 277 240,24 zł, realizacja na poziomie 214 627,44 zł
Przekroczenie w pkt. 5
Pkt. 5. Wydatki zespołów działających przy OIPiP  - z kwoty 11 000,00 zł, do kwoty – 13 944,64 zł, przekroczenie o 2944,64 
V. Koszty działalności statutowej
Planowane na kwotę 839 300 zł, realizacja na poziomie 682 223,16 zł, i tak:
Pkt.1. Zapomogi losowe, socjalne
Pozycja została podzielona na dwie części
1. Zapomogi losowe, socjalne – planowana kwota na poziomie 80 000 zł, realizacja 60 550 zł
1a. Zapomogi – wsparcie finansowe dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych – realizacja w kwocie 63 500 
zł – sfinansowano z dodatkowych nieplanowanych przychodów z poz. 7
Pkt.12. Pozostałe wydatki (dofinansowanie do autokarów, programy szkoleń) – kwota planowana na poziomie 8 000 
zł, kwota zrealizowana na poziomie 10 100 zł, przekroczenie o 2100 zł
VI. Pozostałe koszty OIPiP
Planowana kwota 86 000 zł, realizacja na poziomie 86 177,99 zł
Pkt.2. – 5% składka na NIPiP Warszawa, planowana na 76 000 zł, realizacja 79 640,34 zł (wzrost kwoty składek na 
rzecz OIPiP w Opolu) – sfinansowano z ponadplanowych przychodów z poz. 1
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• Łączne wydatki budżetu planowano na poziomie 1 771 250 zł, zamknięto dnia 31 grudnia 2014 kwotą 1 593 005 zł, 

tj.90%
• Stan środków pieniężnych na na rachunkach bieżących na dzień 31 grudnia 2014, wynosił 26 316,54 zł
• Stan środków pieniężnych na lokatach bankowych na dzień 31 grudnia 2014, wynosił 2 007 752,35 zł 

Na posiedzeniach Prezydium oraz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawiałam aktualny stan budżetu  
i prognozy wynikające z bieżącej działalności i planów pracy Izby. Członkowie Rady zaakceptowali propozycję  
Skarbnika, aby przesunięcia w planowanym budżecie, wynikające z przekroczenia planu, dokonać po zamknięciu bu-
dżetu. Uchwała w sprawie przesunięć w budżecie została przedstawiona i poddana pod głosowanie na posiedzeniu Rady 
dnia 10.03.2015. 

 Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Barbara Prochota

 

Sprawozdanie z działalności Sekretarza
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI Kadencji w 2014 r.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych powierzyła mi funkcję Sekretarza VI Kadencji. Funkcję te mam zaszczyt 
pełnić już czwarty rok. W niniejszym sprawozdaniu pragnę przedstawić najważniejsze informacje dotyczące pełnionej 
przeze mnie funkcji oraz pracy związanej z prowadzeniem działu sekretarza w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu. 
     W 2014 r. odbyło się 5 posiedzeń Rady oraz 12 posiedzeń Prezydium. Zgodnie z Regulaminem Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnym przyjętym na XXI Okręgowym Zjeździe, przed każdym posiedzeniem Rady i Prezydium należy 
przygotować komplet dokumentów dotyczących spraw omawianych na posiedzeniach. Do moich zadań należy m.in. 
przygotowanie planu posiedzenia oraz projektów uchwał, które mają być podejmowane na posiedzeniach. 
W czasie posiedzeń Rady jak i Prezydium omawiane są zadania związane z działalnością samorządu oraz bieżące pro-
blemy związane z działalnością OIPiP. Za zgodą wszystkich uczestników każde posiedzenie jest przeze mnie nagrywane 
i archiwizowane na płytach CD, które są dołączone  do materiałów z posiedzenia, na bieżąco prowadzę również notatki 
dotyczące omawianych spraw, wyników głosowań, podejmowanych uchwał, czasu przybycia i wyjścia uczestników 
posiedzenia. Po każdym spotkaniu do moich zadań należy m.in. sporządzenie protokołu z posiedzenia (posługując się 
również materiałem nagranym) i przygotowaniem do podpisu ostatecznej treści podjętych uchwał, dołączenie do nich 
dokumentów z nimi związanych oraz wprowadzenie zapisów potwierdzających ich realizację. Ze wszystkich posiedzeń 
Rady i Prezydium w 2014 r. spisałam ponad 130 stron protokołów oraz zredagowałam ponad 530 projektów uchwał na 
Posiedzenia Rady i Prezydium.
     W związku z obowiązkiem prowadzenia przez OIPiP Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  
w formie elektronicznej, w ramach pełnionej funkcji Sekretarza została mi powierzona rejestracja indywidualnych 
i grupowych praktyk pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych prowadzących działalność gospodarczą, udzielających 
świadczeń opieki zdrowotnej w naszym województwie. Do moich zadań w ramach RPWDL, należy wpis podmio-
tu do rejestru, wpis zmian w rejestrze, wykreślenie podmiotu z rejestru, po rejestracji wysyłanie drogą elektroniczną  
i jeśli jest taka potrzeba pocztą zaświadczeń o wpisie. W przypadku źle wypełnionych wniosków należy również od-
syłanie wniosków wraz z uwagami dotyczącymi nieprawidłowości i pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku. 
RPWDL umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie wpisów podmiotów według różnych kryteriów oraz przeglądanie 
ksiąg rejestrowych. Funkcja ta jest przydatna do celów sprawozdań które przygotowuję na wniosek Departamentu Pie-
lęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia oraz na wnioski Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych  
z poszczególnych powiatów naszego województwa. Prowadzenie rejestru wiąże się również z szerokim informowaniem 
pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych działających w ramach indywidualnych i grupowych praktyk, o konieczności 
składania i aktualizowania wpisów dotyczących prowadzonych praktyk. Wiele czasu przeznaczam na rozmowy telefo-
niczne i spotkania z pielęgniarkami i położnymi, dotyczące prawidłowych zasad wypełniania i składania potrzebnych 
dokumentów do prowadzonego rejestru oraz wspólnego wysyłania wniosków drogą elektroniczną. Dzięki wprowadzo-
nemu obowiązkowi rejestru elektronicznego papierowa dokumentacja indywidualnych i grupowych praktyk została 
uzupełniona i zweryfikowana. W roku 2014, na bieżąco nadzorowałam i rejestrowałam zmiany w księgach rejestrowych 
pielęgniarek i położnych na podstawie złożonych wniosków w formie elektronicznej jak również w wyjątkowych przy-
padkach w formie papierowej (jeśli występowały problemy z rejestracją elektroniczną). Do każdej z praktyk zostało 
wysłane zaświadczenie o rejestracji z numerem księgi rejestrowej oraz zaświadczenia o zmianach we wpisie. W ramach 
prowadzonego RPWDL łącznie zarejestrowanych jest 220 praktyk pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych wykonujących 
działalności w ramach praktyk indywidualnych oraz grupowych.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w ramach pełnionej funkcji Sekretarza powierzyła mi również prowadzenie 
rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 
Na podstawie złożonych wniosków i podjętych uchwał w 2014 roku, dokonałam 19 wpisów do rejestru na kursy specja-
listyczne, kwalifikacyjne i szkolenia specjalizacyjne prowadzone w naszym województwie oraz dokonałam 10 zmian 
wpisów. Rejestr ten nadal prowadzony jest w formie papierowej - oczekujemy na wprowadzenie przez NIPiP wersji 
elektronicznej. 
W związku z zadaniami podjętymi przez OIPiP tzn. wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach 
praktyk zawodowych wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przygotowałam pełną 
dokumentację konieczną do wykonania 38 wizytacji wykonanych w roku w roku 2014. 
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom za dobrą współpracę, zrozumienie i wsparcie 
mojej osoby w pełnionej funkcji. Jednocześnie zapewniam, że staram się i w dalszym ciągu będę dokładała wszelkich 
starań, żeby funkcję Sekretarza Rady VI Kadencji pełnić w sposób jak najbardziej odpowiedzialny, zgodny z obowiązu-
jącymi przepisami prawa, uchwałami Zjazdu i Regulaminami obowiązującymi w OIPiP w Opolu. 
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Pozostaję do Państwa dyspozycji w siedzibie naszej Izby w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 15.00 do 19.00 
oraz pod moim numerem telefonu komórkowego. 

 Wiesława Grabska
Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu za rok 2014

I. Skład osobowy Komisji:
1. Przewodnicząca – Beata Wojciechowska
2. Wiceprzewodniczące – Teresa Lisek i Ewa Chowańska
3. Sekretarz – Agnieszka Buchała
4. Członkowie – Halina Cichoń i Bożena Zarębska
II. Kadencyjność
1. Liczba członków Komisji pełniących swoją funkcję pierwszą kadencję – 4.
2. Liczba członków Komisji pełniących swoją funkcję drugą kadencję – 2.
III. Komisja działa w oparciu o regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przyjęty w formie Załącznika nr 1 do 
Uchwały nr 13/XXI/2012 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia 30.03.2012.
IV. Sporządzono plan pracy Komisji 
V.  Plan budżetu Komisji sporządzonoa na rok 2014
      Budżet Komisji przyjęto w formie wydatków zaplanowanych w budżecie OIPiP w Opolu
VI. Ilość posiedzeń Komisji: 5 w tym;
Zwołanych przez Przewodniczącą – 0
Zwołanych przez Komisję  - 5
VII. Członków Komisji powiadamiano z 7 dniowym wyprzedzeniem o posiedzeniach. Z posiedzeń Komisji sporządza-
no protokoły.
VIII. Komisja przyjęła w formie Uchwały nr 38 z dnia 26.11.2013 roczny harmonogram kontroli na rok 2015.
IX. Ilość przeprowadzonych przez Komisję kontroli – 5, oraz jedną nieplanowaną kontrolę kasy.
X. Kontrole przeprowadzano na podstawie Uchwał Komisji, które określały termin, zakres, skład osobowy zespołu. 
Okręgową Radę powiadamiano o terminie kontroli z 2, 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Po kontrolach sporządzane 
były protokoły, w których zawarte były wnioski i zalecenia pokontrolne. Zalecenia pokontrolne podejmowano w formie 
Uchwał. Protokoły przedstawiano na posiedzeniach Rady OIPiP.
XI. Zakres przedmiotowy przeprowadzonych przez OKR kontroli obejmował:
1. Realizację budżetu za rok 2013
2. Realizację Uchwał prezydium i Rady
3. Kasę
4. Działalność osób pełniących funkcję z wyboru oraz członków Rady
5. Działalność finansową OIPiP
6. Działalność pracy Biura
7. Analizę planu budżetu na bieżący rok
8. Rozliczenia czasu pracy osób funkcyjnych.
XII. Istotne zalecenia i wnioski pokontrolne:
1. Dokonanie zmian w instrukcji obiegu dokumentów księgowych i kasowych w celu usprawnienia pracy Izby oraz 
kontroli
2. Ponowne przeliczenie czasu pracy osób funkcyjnych
3. Bieżąca kontrola ściągalności składek członkowskich.
Wnioski pokontrolne oraz zalecenia nie zostały zrealizowane.
XIII. Frekwencja członków OKR uczestniczących w posiedzeniach i kontrolach – 100%.
XIV. Udział Przewodniczącej w posiedzeniach Prezydium – 100%, w posiedzeniach Rady – 84,62%.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Beata Wojciechowska

 
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych w Opolu za rok 2014

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opolu działa w oparciu o ustawę 
z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174 poz. 1038) i Regulamin Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych współpracuje 6 zastępców 
wybranych na Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Opolu: Renata Chrzęstek, Krystyna Grajcar, Bożena 
Kowalkowska, Izabela Marklewicz-Strysz, Irena Linkert i Urszula Tokarska.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej uczestniczył w posiedzeniach Prezydium i Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

W roku sprawozdawczym Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z zastępcami wziął udział  
w jednym szkoleniu zorganizowanym na terenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu na temat zagadnień 
prawnych oraz w jednym wyjazdowym zorganizowanym pod patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych  
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w Katowicach na temat „Odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych”.

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Opolu wpłynęły dwie 
sprawy. W 2014 roku Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z zastępcami przeprowadził pięć po-
stępowań i wydał cztery postanowienia, w tym trzy postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego oraz 
jedno postanowienie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Jedno postępowanie zakończyło się wnioskiem  
o ukaranie i przekazaniem akt sprawy do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Na dzień 31 grudnia 
2014 r. Okręgowy Rzecznik prowadzi czynności sprawdzające w dwóch sprawach.

W okresie sprawozdawczym Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych prowa-
dził działalność prewencyjną w ramach szkoleń i kursów podyplomowych na temat odpowiedzialności zawodowej 
pielęgniarek i położnych. Liczba pielęgniarek i położncyh objętych prewencją wynosiła 135 osób.

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy pełnią dyżury w siedzibie Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu, w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca oraz całoroczny dyżur (w dni robocze) pod 
telefonem o numerze 784 940 617.

Biuro Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej jest czynne codziennie: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek  
w godzinach 8:00 - 12:00 oraz w środę 12:00 - 16:00. Kontakt z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz Biu-
rem Rzecznika możliwy jest również drogą elektroniczną - adres e-mailowy: rzecznik@oipip.opole.pl

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Maria Grzeczna

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu VI Kadencji
za okres 1.01 – 31.12.2014

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Opolu, został pwołany uchwałą nr 13 i nr 17, VI Okręgowego Zjazdu Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu w dniu 28 września 2011roku.
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 
i dotyczyło bieżącej działalności.
Przewodnicząca, Członkowie Sądu oraz pracownik biura, uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Okręgo-
wą Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu na temat: „Funkcjonowanie zawodu Pielęgniarki i Położnej w aktualnym 
stanie prawnym“.
W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu, wpłynęły dwie sprawy. Obie 
zostały przyjęte i skierowane do rozpatrzenia przez składy sędziowskie.
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu, brała czynny udział w pracach Okręgowej Izby, 
uczestniczyła w posiedzeniach Prezydium oraz Okręgowej Rady.

Przewodnicząca
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Urszula Kraszkiewicz 

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w 2014 r.
działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego działała w oparciu Regulamin przyjęty uchwałą Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu nr 132/VI/2012 z dnia 01.03.2012 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu w dniu 29.09.2014r. przyjęła uchwałą Nr 783/VI/2014 nowy Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia  
i Doskonalenia Zawodowego, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., oprócz części dotyczącej refundacji  
za kursy specjalizacyjne, która weszła z dniem 29.09.2014 r.
Regulamin określa tryb powołania, zadania oraz sposób działania komisji.
Do głównych zadań komisji należy:
a. opiniowanie, weryfikacja poprawności oraz zgodności z obowiązującym Regulaminem Refundacji Kosztów Kształ-

cenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wniosków o refundację,
b. proponowanie i opiniowanie zmian do Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych,
c. analizowanie potrzeb oraz wnioskowanie w sprawach dotyczących planowania zakresu, ilości oraz form kształcenia 

i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych,
d. opracowywanie Rocznych Planów Kontroli Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  i Położnych 

oraz udział w przeprowadzaniu kontroli.
W 2014 r. odbyło się 9 posiedzeń, w trakcie których Komisja łącznie rozpatrzyła 833 wniosków.
ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 698
ilość wniosków do uzupełnienia: 63
ilość wniosków do wyjaśnienia: 8
ilość wniosków do uzupełnienia: 56
ilość wniosków rozpatrzonych negatywnie: 64
Zestawienie refundacji w 2014 r.:
kursy specjalizacyjne - 323 wnioski
kursy kwalifikacyjne - 107 wnioski
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kursy specjalistyczne - 186 wnioski
kursy dokształcające - 23 wnioski 
konferencje, zjazdy, sympozja - 67 wnioski 
studia magisterskie - 17 wniosków
studia podyplomowe - 6 wniosków.
Zgodnie z przyjętym planem kontroli organizatorów, Komisja przeprowadziła 4 kontrole organizatorów kształcenia 
podyplomowego sprawdzając zgodność danych organizatorów z wpisami do rejestrów prowadzonych przez OIPiP  
w Opolu oraz zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu kształcenia bazę dydaktyczną oraz bazę szkoleń prak-
tycznych.

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SOCJALNEJ
PRZY OKRĘGOWEJ RADZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU

Komisja Socjalna przy ORPiP w Opolu działa w składzie: Lisowiec Piotr- przewodniczący, Siwak Elżbieta- z-ca prze-
wodniczącego, Kaczmarczyk Mariola, Żak Krystyna, Strzelecka Katarzyna, Marynowicz Anna, Kozak Marzanna. 
     W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r., Komisja uczestniczyła w 6 posiedzeniach  
tj. 18 lutego, 11 kwietnia, 6 maja, 4 lipca, 17 października i 1 grudnia 2014 r.
Komisja na posiedzeniach  przyznała zapomogi na łączną kwotę 54.550  zł. Trzy zapomogi losowe na kwotę 6 tyś.  
złotych w trybie pilnym zostały przyznane przez Prezydium ORPiP w Opolu. 
W sumie w 2014 r., przyznano zapomogi socjalne i losowe na kwotę 60.550 zł oraz zapomogi wsparcia finansowego  
w kwocie 63 500 zł. Wprowadzono również zmiany do wniosku o zapomogę. 
     Komisja zawnioskowała do Okręgowej Rady o zarezerwowanie w budżecie na rok 2015 kwoty 100 tyś. zł - fun-
dusz zapomóg i 80 tyś. zł, wzorem roku ubiegłego na zapomogi z Regulaminu wsparcia finansowego członków OIPiP  
w Opolu, będących przedstawicielami ustawowymi dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. W 2015r. Komi-
sja zaplanowała pięć spotkań.

Piotr Lisowiec

KOMUNIKAT

NOWY REGULAMIN UDZIELANIA ZAPOMÓG
CZŁONKOM OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU

Informujemy, że uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu wprowadzone 
zostały zmiany do Regulaminu udzielania zapomóg członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. :
Wprowadzenia następujących rodzajówzapomogi losowej:
• zapomogi z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych,
• zapomogi z tytułu klęsk żywiołowych.
Wprowadzenia następujących rodzajów zapomogi losowej specjalnej przyznawanej  z tytułu:
• długotrwałej choroby członka samorządu, współmałżonka lub dziecka,
• zgonu członka samorządu,
• zgonu współmałżonka lub dziecka członka samorządu,
• zapomogi dla sierot po zmarłych członkach samorządu.
Wprowadzenia następujących rodzajów zapomogi socjalnej: 
• zapomogi z tytułu pomocy socjalnej (przyznawanej również osobom samotnie gospoda-

rującym tj. prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe),
• zapomogi z tytułu pomocy socjalnej celowej.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Izby http://oipip.opole.pl/, 
Regulaminy/Komisje/Komisja Socjalna. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
Nr 864/VI/2015  z dnia 10 marca 2015 r.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAPOMÓG
CZŁONKOM OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU

(tekst jednolity obejmujący ostatnią zmianę z dnia 10 marca 2015 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin udzielania zapomóg członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zwany dalej „Regula-
minem” określa zasady tworzenia Funduszu socjalnego, osoby uprawnione do korzystania z zapomóg, cele na które 
przeznacza się zapomogi oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń z Funduszu socjalnego.

§ 2
1. Fundusz socjalny tworzą środki finansowe pochodzące z odpisu w budżecie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-

nych w Opolu, zwanej dalej „OIPiP”.
2. Wysokość Funduszu socjalnego jest określona corocznie w planie finansowo-budżetowym Okręgowej Izby Pielę-

gniarek i Położnych w Opolu.
3. Funduszem dysponuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zwana dalej „ORPiP” za pośrednictwem 

Komisji Socjalnej. 
Rozdział II

Osoby uprawnione do korzystania z zapomóg
§ 3

Z Funduszu socjalnego mogą korzystać członkowie OIPiP spełniający następujące warunki:
a) regularnie i nieprzerwalnie opłacają składki członkowskie minimum przez okres 2 lat poprzedzających złożenie 

wniosku,
b) osoby bezrobotne, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed złożeniem wniosku o zapomogę, regu-

larnie i nieprzerywalnie opłacający składki na rzecz OIPiP przez łączny okres co najmniej 2 lat przed datą uzyskania 
statusu osoby bezrobotnej, 

c)  osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny, regularnie i nieprzerywal-
nie opłacający składki na rzecz OIPiP przez łączny okres co najmniej 2 lat przed rozpoczęciem urlopu wychowaw-
czego lub pobierania zasiłku rehabilitacyjnego.

Rozdział III Rodzaje zapomóg
§ 4

1. Ze środków Funduszu socjalnego udzielane są zapomogi losowe i zapomogi socjalne, będące świadczeniami bez-
zwrotnymi, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu.

2. Rodzaje zapomóg pieniężnych i warunki ich uzyskania określa załącznik do Regulaminu.
Zapomoga losowa 

§ 5
1. Zapomoga losowa może zostać przyznana w przypadku wystąpienia niespodziewanej, nagłej sytuacji, której za-

istnienie spowodowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości gospodarstwa domowego 
członka OIPiP, a w szczególności:

1) Zapomoga losowa przyznawana z tytułu:
a) indywidualnych zdarzeń losowych, takich jak pożar, wybuch gazu, zalanie domu (mieszkania) wodą, wichura,  

gradobicie, nieszczęśliwe wypadki, pożar, włamanie, kradzież, itp.);
b) klęsk żywiołowych, do których zalicza się zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem sił przyrody,  

np. powódź, huragan, itp.
2) Zapomoga losowa specjalna przyznawana z tytułu:
a) długotrwałej choroby członka samorządu, jego współmałżonka lub dziecka, (choroba przewlekła, choroba bardzo 

poważna (np. nowotwór, zawał, wylew), skomplikowane zabiegi operacyjne, itp.
b) zgonu członka samorządu,
c) zgonu współmałżonka lub dziecka członka samorządu,
d) zapomoga dla sierot  po zmarłych członkach samorządu.
2. Przez dziecko, o którym mowa w ust. 2 rozumie się:
a) pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie  

w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków - bez względu na wiek,
b) dzieci, o których mowa w lit. a) bez względu na wiek, w stosunku do których orzeczono znaczny stopień niepełno-

sprawności.
§ 6

1. Zapomoga losowa może być przyznawana 1 raz w roku kalendarzowym na dane zdarzenie, niezależnie od liczby 
wystąpienia zdarzeń losowych, za wyjątkiem zapomóg, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) Regulaminu.   

2. O zapomogę można się ubiegać nie później niż 6 miesięcy od zaistnienia określonego przypadku losowego, za wy-
jątkiem zapomóg, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a) Regulaminu.   

Zapomoga socjalna 
§ 7

1. Zapomoga socjalna może zostać przyznana w przypadku znalezienia się przez członka OIPiP w szczególnie trudnej 
sytuacji finansowej, trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej w której dochód na jednego członka rodziny nie przekra-
cza kwoty 1 400,00 (słownie: jeden tysiąc czterysta) złotych brutto, a w przypadku osób samotnie gospodarujących 
(prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe) nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 
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2. Zapomoga z tytułu pomocy socjalnej celowej może zostać przyznana z przeznaczeniem na konkretny cel związany 

z koniecznością zakupu na potrzeby własne sprzętu pielęgnacyjnego, medycznego, rehabilitacyjnego, ortopedyczne-
go, rehabilitację specjalistyczną, zakup leków, itp. dofinansowanie do zabiegów rehabilitacyjnych, sanatorium, itp. 

3. Wysokość dochodu, jako kryterium do przyznania zapomogi socjalnej, o którym mowa w ust. 1 wylicza się biorąc 
pod uwagę średnią dochodów z ostatnich 3 miesięcy uzyskiwanych przecz członka OIPiP oraz jego  współmałżonka, 
dzieci - w rozumieniu § 6 ust. 2 Regulaminu, oraz inne osoby zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo 
domowe.

§ 8
Zapomoga socjalna może być przyznawana 1 raz w roku.

§ 9
1. Maksymalna wysokość zapomogi losowej, o której mowa w § 6 wynosi 2 250,00 (słownie: dwa tysiące dwieście 

pięćdziesiąt) złotych. 
2. Maksymalna wysokość zapomogi socjalnej, o której mowa w § 7 wynosi 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

Rozdział IV
Zasady przyznawania zapomóg

§ 10
1. Zapomogi przyznawane są przez Komisję Socjalną.
2.  Uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie zapomogi są: 
a) osoba zainteresowana,
b) delegaci rejonu wyborczego, pełnomocnik ORPiP w rejonie, przełożona pielęgniarek lub naczelna pielęgniarka  

z danego rejonu wyborczego, pracodawca, za zgodą osoby zainteresowanej.
3. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
4. Wzór wniosku o przyznanie zapomogi stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Wniosek musi być wypełniony czytelnie, z podaniem wszystkich wymaganych jego treścią danych.

§ 11
1. Przy składaniu wniosku o zapomogę wymagane są następujące załączniki, w zależności od rodzaju zapomogi oraz 

tytułu jej przyznania:
a) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub karty informacyjne potwierdzające chorobę, rachunki za leczenie,  

za leki,
b) dokumenty potwierdzające zaistnienie innych zdarzeń losowych niż choroba, 
c) zaświadczenie pracodawcy o średnich miesięcznych dochodach brutto osiągniętych przez członka OIPiP w ostatnich 

3 miesiącach,
d) zaświadczenie pracodawcy o średnich miesięcznych dochodach brutto osiągniętych przez członków rodziny i inne 

osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe w ostatnich 3 miesiącach lub zaświadczenie o wysokości zasiłku 
dla bezrobotnych lub odcinek emerytury, renty jeśli otrzymuje takie świadczenie, 

e) zaświadczenie potwierdzające opłacanie składek członkowskich na rzecz OIPiP,
f) w przypadku otrzymywania alimentów – dokument potwierdzający ich wysokość.
2. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i z nimi współpracujących, przyjmuje się zasadę określenia wyso-

kości dochodu nie niższego niż wysokość dochodu zadeklarowanego do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 
społeczne, tj. 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, podawanego przez GUS, 
stanowiącego minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczanie społeczne (ustawa z dnia 13 października  
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).

3. Dla osób prowadzących gospodarstwa rolne, przyjmuje się zasadę, że z 1 hektara przeliczeniowego (na podstawie 
zaświadczenia z gminy lub nakazu płatniczego) uzyskuje się dochód ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-3 mogą być składane w formie kserokopii, po uprzednim przedłożeniu orygi-
nałów do wglądu upoważnionemu pracownikowi Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

5. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Komisja może 
jednorazowo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia wnio-
sku bez rozpoznania.

 § 12
Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe informacje (dokumenty) o wysokości dochodów, przedłożyła sfałszo-
wany dokument lub wykorzystała przyznane świadczenie na cele niezgodne z jego przeznaczeniem, traci prawo do 
korzystania z Funduszu socjalnego do końca następnego roku oraz zobowiązana jest do zwrotu niesłusznie pobranego 
świadczenia socjalnego wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia przyznania zapomogi.

§ 13
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół podpisany przez członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu wraz 
z rozpatrzonymi wnioskami  stanowiącymi załączniki do protokołu.

§ 14
1. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Komisja Socjalna bezwzględną większością głosów (50 % +1) w obec-

ności co najmniej ½ jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji Socjalnej w głoso-
waniu jawnym.

2. Informację o przyznaniu zapomogi wnioskodawcy mogą uzyskać osobiście lub telefonicznie w Biurze Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu następnego dnia od daty posiedzenia Komisji Socjalnej. 

§ 15
1. Komisja po rozpatrzeniu wniosku może odmówić przyznania zapomogi. 
2. Pisemne uzasadnienie odmownej decyzji, na zlecenie Komisji socjalnej przesyła zainteresowanej osobie Biuro Okrę-

gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu w terminie 14 dni od dnia podjęcia odmownej decyzji.
3. Wnioskodawca, którego wniosek o udzielenie zapomogi został rozpatrzony odmownie może odwołać się do ORPiP 

w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
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4. ORPiP rozpatruje odwołanie podczas najbliższego posiedzenia.
5. Decyzja ORPiP podjęta w wyniku wniesienia odwołania przez wnioskodawcę jest ostateczna.  

§ 16
1. Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się raz na kwartał.
2. W wypadku uzasadnionej przyczyny na wniosek przewodniczącego, lub  połowy jej członków zwołuje się nadzwy-

czajne posiedzenie Komisji Socjalnej.
§ 17

Wniosek o zapomogę dla członka Komisji Socjalnej rozpatrywany jest przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Opolu. Podjęta przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu decyzja jest  
ostateczna. 

§ 18
Wnioski o przyznaniu zapomogi pieniężnej podlegają sprawdzeniu pod względem formalno - rachunkowym przez 
Skarbnika ORPiP w Opolu. 

§ 19
1. Wpłaty zapomóg dokonywane będą nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia powzięcia przez Komisję socjalną 

decyzji o przyznaniu zapomogi.
2. Zapomoga zostanie wypłacona w kasie OIPiP do rąk osoby uprawnionej lub przelana na wskazane przez nią konto 

osobiste.
3. W przypadku niepodjęcia przez osobę uprawnioną zapomogi w terminie 45 dni od daty jej przyznania ORPiP podej-

muje uchwałę o cofnięciu zapomogi.
§ 20

Korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zapomogi otrzymane w przypadku indywidu-
alnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej  
w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
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31 marca 2015 r.
Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.
27 marca 2015 r.
XXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
odbył się w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu.
26 marca 2015 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie pielęgnia-
rek medycyny pracy.
24-25 marca 2015 r.
W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestni-
czyła Sabina Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu.
24 marca 2015 r.
Postępowanie egzaminacyjne kursu kwalifikacyjnego  
w dziedzinie „Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wy-
chowania” organizowanego przez OIPiP w Opolu dla pielę-
gniarek, odbyło się w siedzibie OIPiP w Opolu.
23 marca 2015 r.
W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie 
Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgnia-
rek i Położnych, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska 
Przewodnicząca ORPiP w Opolu.
22 marca 2015 r.
W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego 
dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie 
opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego pn. 
„Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu me-
dycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane-
go przezAUO Omnibus w Prudnickim Centrum Medycznym 
Sp. z o.o., uczestniczył członek Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Opolu Piotr Lisowiec.
18 marca 2015 r.
W biurze NIPiP w Warszawie odbyło się spotkanie zespołów 
działających przy NIPiP, w którym uczestniczyła Przewodni-
cząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska - Przewodnicząca 
Zespołu ds. innych zawodów medycznych i pomocniczych.
13 marca 2015 r.
Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w za-
kresie ,,Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami  
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” dla pie-
lęgniarek organizowanego przez firmę Mediator, w którym 
uczestniczyła Henryka Homętowska.
12 marca 2015 r.
W postępowaniach konkursowych na stanowisko Pielęgniar-
ki  Oddziałowej Oddziału Psychiatrii Ogólnej dla Dorosłych 
B oraz Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Lecz-
niczego w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych w Branicach uczestniczyły: 
Przewodnicząca ORPiP Sabina Wiatkowska, członek ORPiP 
Anna Marynowicz oraz Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych Urszula Kraszkiewicz.
11 marca 2015 r.
*W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się szkolenie dla pie-
lęgniarek medycyny pracy z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy.
*Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa ds. Medycyny Szkol-
nej w siedzibie Izby w Opolu.
10 marca 2015 r.
*Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie 
OIPiP w Opolu.
*Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu.
6 marca 2015 r.
*Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego  
w zakresie ,,Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjen-
tami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” dla 
pielęgniarek, organizowanego przez firmę Mediator w Kę-

dzierzynie-Koźlu, w którym uczestniczyła Joanna Dudoń.
*W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się postępowanie eg-
zaminacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielę-
gniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pie-
lęgniarek organizowanego przez OIPiP w Opolu, w którym 
uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henry-
ka Homętowska. 
4,9,12 marca 2015 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs do-
kształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych w Opolu pt. „Ocena stanu zdrowia i badanie 
fizykalne”, który prowadził dr Jarosław Czepczarz.
27 lutego 2015 r.
*W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalistycznego 
dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie 
opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego pn. 
„Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu me-
dycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane-
go przezAUO Omnibus w Prudnickim Centrum Medycznym 
Sp. z o.o., uczestniczył członek Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu Piotr Lisowiec.
*W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego 
w zakresie „Szczepień ochronnych” dla pielęgniarek  organi-
zowanego przez PMWSZ w Opolu, uczestniczyła Przewod-
nicząca Komisji Kształcenia przy ORPiP w Opolu Elżbieta 
Mieszkowska.
24 lutego 2015 r.
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Opieki Długotermino-
wej w siedzibie OIPiP w Opolu.
20 lutego 2015 r.
W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego 
w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla pie-
lęgniarek  organizowanego przez PMWSZ w Opolu, uczest-
niczyła Sekretarz Wiesława Grabska.
17 lutego 2015 r.
W Senacie RP w Warszawie odbyła się konferencja„Polski 
mężczyzna może żyć dłużej i zdrowo się zestarzeć”, w któ-
rej uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina  
Wiatkowska.
16 lutego 2015 r.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie 
OIPiP w Opolu.
10 lutego 2015 r.
*W siedzibie Izby w Opolu odbyło się posiedzenie Prezy-
dium Rady oraz spotkanie z przedstawicielami OZZPiP  
w sprawie porozumienia dotyczącego podejmowania dzia-
łań i podpisywania porozumień ze związkami zawodowymi 
o współpracy, mających na celu poprawę sytuacji pracowni-
czej pielęgniarek i położnych.
*W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistyczne-
go w zakresie ,,Resuscytacji krążeniowo – oddechowej’’ dla 
pielęgniarek  organizowanego w Głubczycach przez Media-
tor Group S.A. uczestniczył Mirosław Smoleń. 
7-8 lutego 2015 r.
W ZOZ MSW w Opolu odbył siębezpłatny kurs dokształcają-
cy zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek.
4 lutego 2015 r.
*Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa ds. Medycyny Szkol-
nej w siedzibie Izby w Opolu.
*Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego  
w siedzibie Izby w Opolu.
*Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby  w Opo-
lu.  W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 15 wniosków,  
z tego 12 pozytywnie a 3 negatywnie. 
2 lutego 2015 r.
Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby  w Opolu. 
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STANOWISKO Nr 1
XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian systemowych dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej skie-
rowane do: Prezydenta RP, Premier i Rady Ministrów RP, Parlamentarzystów RP, Ministra Zdrowia, Marszałka 

Województwa Opolskiego, Wojewody Opolskiego
Delegaci XXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu apelują o podjęcie dzia-
łań w celu wprowadzenia zmian systemowych dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, pozwalających na:
1. Wypracowanie systemu zatrudnienia pielęgniarek i położnych, umożliwiających przeniesienie pielęgniarek w wieku powyżej 

55 lat do prac nie wymagających zbyt dużej wydolności fizycznej (np. praca w przychodniach, rejestracji szpitalnej, poradnia-
chi zakładach itp., co jest związane z wydłużeniem aktywności zawodowej do 67 lat)  lub możliwość przejścia na wcześniej-
szą emeryturę.

2. Wypracowanie rozwiązań prawnych dających możliwość wyboru pielęgniarce (we wszystkich podmiotach leczniczych) 
formy zatrudnienia, zapewniających szczególnie pielęgniarkom i położnym z dużym stażem pracy możliwość dopracowa-
nia do (wcześniejszej) emerytury na umowie o pracę.

3. Uznaniu  studiów wyższych medycznych II stopnia pielęgniarek i położnych oraz umożliwienie magistrom pielęgniarstwa 
i położnictwa pracy na tzw. dyżurach medycznych.

4. Nowelizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego, mającej na celu uaktualnienie i poszerzenie uprawnień.

5. Wprowadzenie rozwiązań systemowych dla pielęgniarek i położnych analogicznych jak w przypadku  lekarzy rezydentów.
6. Wpisanie pielęgniarki i położnej w system kontraktowania świadczeń (przy kontraktowaniu świadczeń medycznych branie 

pod uwagę kwalifikacji personelu pielęgniarskiego i położniczego we wszystkich specjalnościach w rodzajach i zakresach 
świadczeń) oraz punktowanie w ogólnej ocenie oferty.

7. Opracowanie rozwiązań systemowych polegających na wprowadzeniu międzynarodowych diagnoz pielęgniarskich ICNP 
do systemu świadczeń medycznych kontraktowanych i danych statystycznych NFZ. 

8. Zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia (wzrost składki zdrowotnej).
9. Likwidację Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek  

i położnych w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami. 
Ostatnie lata doprowadziły do znacznego pogorszenia warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych. Coraz więcej dobrze 
wykształconych pielęgniarek i położnych wyjeżdża do pracy za granicę, znajdując tam z powodzeniem dobrze płatne zatrud-
nienie. Pielęgniarki i położne w Polsce są lepiej wykształcone i przygotowane do zawodu niż pielęgniarki i położone w wielu 
krajach Unii Europejskiej. Należy dążyć do tego, aby tak dobrze wykształcone osoby były również odpowiednio finansowa-
ne, tak jak w krajach Unii Europejskiej i pracowały w Polsce na rzecz obywateli naszego kraju.
W Polsce mamy obecnie najniższy w Europie wskaźnik ilości pielęgniarek na 1.000 mieszkańców, który wynosi 5,4 (Niemcy 
– 11, Dania - 15,4 a Szwajcaria – 16). W naszym Państwie wskaźnik ten jest rekompensowany pracą pielęgniarek i położnych 
na kilku etatach. Dotychczasowa polityka państwa doprowadziła do tego, iż drastycznie zmniejsza się liczba osób podejmują-
cych naukę w zawodzie, skutkuje to starzeniem się naszej grupy zawodowej i zmniejszaniem ilości pielęgniarek i położnych 
wykonujących zawód. Sytuacja taka jest szczególnie niepokojąca mając na względzie fakt, iż nasze społeczeństwo starzeje się 
w bardzo szybkim tempie, co powinno determinować wzrost wskaźników ilości pielęgniarek, a nie ich spadek. Średni wiek 
pielęgniarki wykonującej zawód to obecnie 47 lat, a położnej 48 lat.  
Bez podjęcia działań systemowych poprawiających warunki pracy i płacy pielęgniarek i położnych w najbliższych latach 
w systemie opieki zdrowotnej zabraknie pielęgniarek i położnych. Tylko niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do 
poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych może doprowadzić do odwrócenia wskazanych powyżej nie-
bezpiecznych trendów i zahamowania zjawiska zmniejszania się ilości pielęgniarek i położnych w polskim systemie opieki 
zdrowotnej.

Sekretarz 
XXIV Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych

Wiesława Grabska

Przewodnicząca 
XXIV Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych

Henryka Homętowska


