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Materiały Zjazdowe

Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,
Wprawdzie bieżący biuletyn to jeszcze numer wakacyjny, jednakże zawiera ważne informacje dotyczące prowadzonej Kampanii „Ostatni Dyżur”, podczas której po raz kolejny środowisko Pielęgniarek i Położnych, przypomina
ekipom rządzącym, o istniejących zaniedbaniach dotyczących warunków pracy i płacy. Jesienne wybory mogą nam
dać odpowiedź kto i jak będzie „poprawiał” system ochrony zdrowia.
W numerze długa i szczera rozmowa z Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, Panią
Sabiną Wiatkowską o jej kadencji i planach na przyszłość. Przedstawiamy sylwetkę nowego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ratownictwa medycznego Panią Klaudię Wojtallę. Piszemy o wycieczce ilustrowanej zdjęciami
do stolicy Węgier.
W związku ze zbliżającymi się wyborami do władz kolejnej kadencji, przekazujemy informacje dotyczące warunków i zasad wyłaniania kandydatów na jesienny Zjazd.
Wiesław Duda
Redaktor Naczelny

„Ostatni dyżur” to kampania społeczna a zarazem „alarm” ostrzegający
Polaków o ogromnym zagrożeniu społecznym, z którego obliczem już dziś
stajemy twarzą w twarz.

W świetle najnowszych prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych już za niespełna 5 lat Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. Z roku na rok zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych w Polsce.
Dla wielu pielęgniarek i położnych dzisiejszy dyżur będzie „Ostatnim dyżurem”. Statystyki nie pozostawiają
złudzeń. Liczba pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce wynosi 5,4 - to jeden z najniższych wskaźników
w Europie. Średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce to 48 lat, a już w 2022 r. osiągnie średnią 50 lat.
Pielęgniarki i położne znikają ze szpitalnych oddziałów, szkół, domów opieki społecznej, hospicjów oraz
naszych domów i miejsc pracy. Za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy się o 54 tys. Nasze
rodziny i przyjaciele, my sami, zostajemy pozbawieni podstawowej opieki. Bez opieki pielęgniarek i położnych
nasze zdrowie i życie jest zagrożone.
W obliczu ogromnego zagrożenia zdrowia i życia Polaków, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uruchomiła inicjatywę „Ostatni dyżur”, której centralnym punktem było i jest zbieranie podpisów pod petycją w formie
recepty. Recepta jest apelem kierowanym do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu
opracowania i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki
i położne.
”…Od momentu powołania Ewy Kopacz na urząd Prezesa Rady Ministrów, Pani Premier nie spotkała się ze
środowiskiem pielęgniarek i położonych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dostrzegając drastyczną sytuację zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarek i położnych wystosowała do Pani Premier pięć
listów z prośbą o spotkanie. Przez osiem miesięcy kierowania polskim rządem Ewa Kopacz nie odpowiedziała
na zaproszenie.
Polacy biorą sprawy w swoje ręce w celu zapewnienia ochrony własnego zdrowia i swoich najbliższych podpisują recepty, które zostaną przekazane polskim decydentom, w tym Pani Premier Ewie Kopacz. Akcja odbywa się
w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ostatni dyżur” zainicjowanej przez NRPiP. Podpisy pod petycją
zbierane są w całym kraju”….
Recepty można podpisywać on-line pod adresem www.ostatnidyzur.pl lub w wersji papierowej.
Materiał ze strony www.ostatnidyzur.pl

Nowy konsultant wojewódzki
W dniu 22 czerwca 2015 r. Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński powołał
nowego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
- Panią Klaudię Wojtalla.
Klaudia Wojtalla zawodowo związana jest z systemem ratownictwa medycznego. Od roku 1997 pracuje w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu.
W roku 2009 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Od roku 2010 pracuje na stanowisku pielęgniarki koordynującej
i nadzorującej w Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Centrum Medycznego
w Opolu.
Koordynuje współpracę z jednostkami ratownictwa medycznego w województwie opolskim: z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
z wszystkimi szpitalnymi oddziałami ratunkowymi.
Jest autorką wielu innowacyjnych rozwiązań w pielęgniarstwie ratunkowym.
Pani Wojtalla jest opiekunem, a także koordynatorem praktyk i zajęć praktycznych pielęgniarek, ratowników medycznych, studentów i stażystów, którzy
podnoszą swoje kwalifikacje w Oddziale Ratunkowym WCM w Opolu.
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Rozmowa z Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Opolu, Panią Sabiną Wiatkowską
Zbliża się koniec pierwszej
Pani kadencji na stanowisku
Przewodniczącej Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych
w Opolu. Jak było i co dalej?
Patrząc z perspektywy czasu, myślę, że moją pracę można
podzielić na różne etapy i każdy
z nich był niezwykle trudny.
Początek VI kadencji to zmiany w samorządzie zawodowym,
wynikające z wprowadzania nowych przepisów: o samorządzie
zawodowym pielęgniarek i położnych, o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o działalności leczniczej. Ustawy te wyznaczyły kierunki naszych
działań, zadań i priorytetów. W pierwszej kolejności więc
najważniejsze w pracy stały się kwestie związane z regulacjami prawnymi zawodu pielęgniarki i zawodu położnej.
Wprowadzono nowe obowiązki informacyjne dotyczące
aktualizacji danych, a także nowe zasady rejestracji, zgłaszania zmian danych objętych wpisem do rejestru praktyk
indywidualnych i grupowych, zasad uiszczania składek
członkowskich.
Problemów jakie się pojawiły było wiele, m.in. brak narzędzi tj. odpowiedniego sprzętu i programów komputerowych, ograniczona komunikacja - niewłaściwy przepływ
informacji, nierzetelne dane, nieufność ze strony środowiska, z drugiej strony nowe osoby w organach izb, które
często miały inne spojrzenie na funkcjonowanie Izby niż
w latach wcześniejszych i były tzw. „motorami” pomysłów, zmian i nowych regulacji, co nie zawsze spotykało
się ze zrozumieniem ze strony innych.
Dostosowywanie funkcjonowania do nowych wymogów prawnych to jedno, a jak wyglądała sytuacja
finansowa Izby?
Okazało się, że kolejnym utrudnieniem a nawet barierą
z którą należało się zmierzyć na początku kadencji były
mało przejrzyste finanse Izby i nie do końca zrozumiała polityka w księgowości. Zaniedbana była także działalność związana z Centralnym Rejestrem Pielęgniarek
i Położnych, a także system odprowadzania składek członkowskich.
Jak to możliwe, przecież były osoby które tym się zajmowały i pewnie otrzymywały za tą pracę odpowiednie
wynagrodzenie?
Niezależny Audytor którego zadaniem było sprawdzenie poprawności prowadzenia księgowości za lata 20072009, miał sporo zastrzeżeń co do sposobu jej prowadzenia,
a osoba dotychczas prowadząca księgowość zrezygnowała
w trybie natychmiastowym z pracy. Więc stanęłam przed
wyzwaniem porządkowania spraw z którymi wcześniej
nie miałam do czynienia. Na całe szczęście udało mi się
w krótkim czasie „zrekonstruować” dział księgowości,
który w oparciu o uwagi i zastrzeżenia poczynione przez
audytora zaczął wyprowadzać księgowość Izby „na prostą”. Był to także czas odkrywania różnych mniejszych lub
większych problemów finansowo- księgowych, na które
wcześniej nie zwracano uwagi lub mogło to być korzystne
dla niektórych osób. W innych Izbach w kraju już dawno te problemy były rozwiązane jak choćby w przypadku: sposobu zatrudniania i rozliczania osób funkcyjnych,

wystawiania PIT-ów z tytułu refundacji szkoleń, tzw. 5%
odpisu, rozliczeń gotówkowych. Wszystko to musieliśmy
uporządkować i ułożyć na nowo, wprowadzając nowe zarządzenia lub regulaminy typu: polityka rachunkowości,
obiegu dokumentów, polityka kasowa czy też regulaminy
dotyczące różnych świadczeń dla pielęgniarek, których
dotychczas w naszej Izbie nigdy nie było, a które pozwoliły po pierwsze pewne rzeczy uregulować i zaplanować
wydatki na określone cele, po drugie zwiększyły przejrzystość w wydatkowaniu środków, a po trzecie zmniejszyły uznaniowość w przyznawaniu pewnych świadczeń na
rzecz większej powszechności i traktowania wszystkich
członków Izby jednakowo.
Te wszystkie „zawirowania”, spowodowały że od 2010
roku, zgodnie z uchwałą Zjazdową, co roku przeprowadzamy audyt finansowo-księgowy dokumentacji OIPiP, co
pozwala Okręgowej Radzie, a także Okręgowemu Zjazdowi oceniać czy finanse i sprawozdania przygotowane
przez Izbę są rzetelne i odpowiadają faktycznej rzeczywistości. Okręgowa Rada na swoich posiedzeniach, a Okręgowy Zjazd na corocznym zebraniu podejmuje decyzje
w oparciu o plany finansowe i chcemy mieć pewność, że
to co mamy w formie budżetów czy też sprawozdań finansowych, jest zgodne z ze stanem faktycznym a nie wirtualnym. Dla potwierdzenia mojej wypowiedzi o nieprawidłowościach finansowych, dodam, iż na podstawie zebranej
dokumentacji, w roku 2014 było kilka spraw sądowych
na łączną kwotę około 70 000 złotych. W sprawach
cywilnych już wyegzekwowaliśmy na korzyść Izby kwotę
ponad 70.000 zł.
W trakcie naszej rozmowy, było też o zaniedbaniach
w zbieraniu składek. Czy może Pani powiedzieć coś
więcej na ten temat?
To nie jest łatwy temat, bo dotyczy indywidualnych
pielęgniarek i położnych, które niejednokrotnie znajdują
się w bardzo trudnej sytuacji życiowej z wielu powodów.
Jesteśmy w trakcie usprawniania systemu uiszczania i ściągania składek członkowskich. Na tym polu pozostaje jeszcze wiele pracy do wykonania. Przychodzi nam wszystkim
ponosić konsekwencje wcześniejszych zaniedbań w tym
obszarze. Brak jasnego przekazu informacji, skierowanej
do pielęgniarek i położnych przez wiele wcześniejszych
lat spowodował ogromne niedoinformowanie w środowisku w kwestii obowiązku płacenia składek członkowskich,
a co się z tym wiąże, to problemy w odprowadzaniu składek, z którymi spotykamy się obecnie. Zbyt często jeszcze pielęgniarki i położne mają „żal” do Izby, że nikt ich
wcześniej nie informował o obowiązku opłacania składek
albo nie monitował braku wpłat. Wówczas zapewne kwoty zaległości mogłyby być o wiele mniejsze. Centralny
Rejestr w tym zakresie pozostawia jeszcze wiele w tej
kwestii do poprawy. Dlatego teraz cały czas staramy się
dotrzeć do środowiska z informacją dotyczącą obowiązku
opłacania składek członkowskich oraz regulować zasady
ściągalności.
Praca pielęgniarki czy praca położnej, jako zawody zaufania społecznego, narażone są na problemy natury
prawnej. Czy Izba może wspierać lub pomagać w indywidualnych przypadkach?
Narzucenie przez Ustawodawcę dodatkowych obowiązków wymusiło na nas podjęcie współpracy z Kancelarią Prawną. Podjęto działania mające na celu poprawę
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finansową, organizacyjną i prawną Izby. W świetle bieżącej działalności oraz regulacji prawnych i codziennych
problemów zawodowych Izba podjęła oraz kontynuuje tą
współpracę z kancelarią prawną i reprezentującą ją Mecenas Aleksandrą Krzemińską. Widzimy także, bardzo dużą
ilość zgłaszanych problemów przez pielęgniarki i położne
związanych z wykonywaniem zawodów, dlatego wprowadziliśmy pomoc prawną dla pielęgniarek i położnych
w postaci dyżurów Radcy Prawnego. Jak pokazuje codzienność dyżury Mecenas w biurze Izby cieszą się dużym
zainteresowaniem pielęgniarek i położnych, które zgłaszają się ze swoimi sprawami osobiście lub poprzez kontakt
telefoniczny lub e-mail.
Na początku rozmowy wspomniała Pani o Centralnym
Rejestrze. Czego dotyczyły te problemy?
Kolejnym problemem, który należało rozwiązać to działalność związana z Centralnym Rejestrem Pielęgniarek
i Położnych, który Izba prowadzi w ramach zadań przejętych od administracji państwowej. Na samym początku
okazało się, że w rejestrze brakuje danych i jest bardzo
dużo nieprawidłowości, brakowało m.in. ponad 6 tysięcy numerów pesel, danych osobowych, były liczne nieprawidłowości w numerach praw, datach urodzeń itp.
W pierwszej kolejności więc zostały podjęte działania mające na celu uporządkowanie danych poprzez wprowadzanie
i aktualizację brakujących danych, które zostały nam przekazane przez podmioty lecznicze, wprowadzono arkusze
aktualizacyjne w celu weryfikacji poprawności danych.
Jako jedyna Izba w Polsce nie mieliśmy prowadzonego
rejestru, w związku z tym utworzono w Izbie dział prawa wykonywania zawodu, który zajmuje się sprawami
dotyczącymi prawa wykonywania zawodu i wydawania
zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu. Obecnie każda pielęgniarka i położna przy złożeniu
wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu zostaje wpisana do centralnego rejestru prowadzonego przez
daną Izbę, ponadto ma obowiązek aktualizacji wszystkich
swoich danych. W dziale prawa wykonywania zawodu na
bieżąco załatwiane są wszystkie sprawy z którymi zgłaszają się pielęgniarki i położne a dotyczą prawa. Jak widać
w praktyce rozwiązanie takie sprawdziło się. Pielęgniarki zgłaszające się w celu zmiany wpisu czy wydania zaświadczenia o kwalifikacjach „unijnych” w praktyce mają
możliwość otrzymania ich od tzw. „ręki”, a więc w dniu
zgłoszenia, nie muszą przyjeżdżać kilka razy.
A co z najważniejszym w obecnej dobie nośnikiem
komunikacji?
Jeśli ma Pan na myśli stronę internetową, to w roku
2013, dzięki sygnałom, które otrzymywaliśmy ze środowiska, iż dotychczasowa strona internetowa praktycznie
nie funkcjonowała, brak było na niej aktualnych informacji, podjęliśmy inicjatywę opracowania nowej strony internetowej zawierającej dużo więcej ważnych i istotnych
dla naszych zawodów danych, bardziej czytelnej, prostej
i szybkiej przy szukaniu informacji. Obecnie strona internetowa Izby jest na bieżąco aktualizowana, staramy się
zamieszczać na niej wszystkie ważne informacje.
Kolejny nośnik przekazu, szczególnie bliski mojemu sercu.
Teraz już bliski nie tylko Pana sercu, ale sercu naszego środowiska. Jak Pan Pamięta podczas naszej pierwszej
rozmowy zastanawialiśmy się jak dotrzeć z przekazem,
a jednocześnie umożliwić pielęgniarkom i położnym, pokazywanie swojej pracy na zewnątrz, jak stworzyć platformę przekazu, dzielenia się wiedzą, jak pokazać pracę
osób niejednokrotnie niezauważalnych przez swoich przełożonych. Wymyśliliśmy czasopismo, które miało spełniać te oczekiwania. Wydawanie biuletynu stwarza moż4

liwość pokazania rzetelnego obrazu naszego środowiska,
jego integrację oraz promocję. W mojej ocenie wcześniej
wydawany biuletyn, który ukazywał się nieregularnie nie
spełniał tych oczekiwań.
Ponieważ jest to dwumiesięcznik, bieżący numer jest
już 27, a więc wydajemy od 54 miesięcy, w co aż trudno
uwierzyć. Dodatkowo nasze czasopismo jest zamieszczane na stronie internetowej w formie elektronicznej.
To tylko świadczy, iż wypracowana przez nas formuła
sprawdziła się. Okazało się, że niepotrzebnie zastanawialiśmy się na początku, czy będziemy mieć materiał do kolejnych numerów, bo jak widać w praktyce niejednokrotnie tego materiału jest z nawiązką na kolejne numery. To
bardzo cieszy, że pomysł wydawania biuletynu spotkał się
z takim zainteresowaniem ze strony pielęgniarek, położnych i pielęgniarzy, co utwierdza nas, że warto było.
Rozmawialiśmy wcześniej o uporządkowaniu spraw
organizacyjnych w tym dokumentacji. Myślę, iż na tym
polu była możliwość wykazania się.
Nie nazwałabym tego możliwością wykazania się,
ale może bardziej z uśmiechem „przeorania”. To prawda została wykonana wręcz tytaniczna praca dotycząca
wewnętrznej działalności i funkcjonowania organizacji.
Dzięki temu pojawiło się wiele nowych pomysłów, jako
odpowiedź na sygnały i potrzeby ze strony środowiska.
Uważnie wsłuchiwaliśmy się w te głosy i zastanawialiśmy
się wspólnie w jaki sposób wyjść naprzeciw określonym
potrzebom czy sytuacjom. I tak udało się przenieść na „realny grunt” wiele naszych nowych pomysłów, takich jak:
- opracowanie i przyjęcie Regulaminu wykorzystania
środków w ramach funduszu szkoleniowo-konferencyjno
– integracyjnego. Regulamin ten zastąpił dotychczas funkcjonujący tzw. odpis 5% dla rejonów, który był nieuregulowany zarówno pod względem prawnym jak i księgowym,
a w rzeczywistości dostępny tylko dla dużych jednostek.
- opracowane nowego regulaminu nagród jubileuszowych nabywającym prawo do emerytury członkom OIPiP
w Opolu i nowych zasad spotkań z pielęgniarkami, położnymi nabywającymi prawo do emerytury,
- opracowanie nowego Regulaminu wsparcia finansowego
członków OIPiP będących przedstawicielami ustawowymi dziecka niepełnosprawnego lub przewlekle chorego.
W ramach regulaminu wypłacane jest świadczenie pieniężne przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki
i pomocy dziecku niepełnosprawnemu lub o ograniczonej samodzielnej egzystencji spowodowanej długotrwałą
chorobą,
- opracowanie nowego Regulaminu refundacji kosztów
dokształcania i doskonalenia zawodowego członków
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, m.in., główna
zmiana dotyczyła wprowadzenia zapisu dotyczącego refundacji szkoleń specjalizacyjnych, których terminy zakończenia pierwszego i drugiego roku nauki zbiegają się
w jednym roku kalendarzowym. W związku z tym osoby,
które ukończyły specjalizację miały możliwość otrzymania refundacji,
- wprowadziliśmy istotne zmiany do regulaminu udzielania zapomóg członkom OIPiP w Opolu. Zmiany dotyczyły uszczegółowienia katalogu zapomóg oraz podniesienia
kryterium dochodowego zapomogi socjalnej na jednego
członka rodziny.
Uważam to, za duży sukces i mam osobistą satysfakcję
gdy mogę się przekonać, że pielęgniarki i położne korzystają z takich różnych form wsparcia.
Przed objęciem przez Panią Funkcji Przewodniczącej,
środowisko było jakby w „podziemiu”, chociażby brak
było odpowiedniej reprezentacji konsultantów woje-
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wódzkich. Pamiętam, iż w środowisku lekarskim było
67 konsultantów, a pielęgniarskim 2. Trudno to nazwać
nawet przepaścią.
Statystyki nie kłamią, stąd moje starania o sukcesywne
zasypywanie tej przepaści. Na koniec roku 2011, w naszym województwie było trzech konsultantów: Henryka
Homętowska w dziedzinie pielęgniarstwa, Dorota Kudaś
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnictwa, Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. W roku 2012, powołano Marię
Białas konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.W roku 2014,powołano kolejnych nowych sześciu konsultantów: Małgorzatę Widera
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Krystynę
Gębuś – Dinter w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, Jolantę Grzyb w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
Beatę Guzak w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, Ewę Dyktyńską w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego i operacyjnego. Ostatnie powołanie to
czerwiec 2015, Klaudia Wojtala, konsultant w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego.
Kierując Okręgową Radą przez 4 lata, co jeszcze
według Pani udało się ważnego zrealizować?
W roku 2012, powołano zespoły problemowe działające przy Izbie (pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
psychiatrycznego, pediatrycznego, poz, emerytów i rencistów, położnych, norm zatrudnienia, medycyny szkolnej),
oraz wprowadzono regulamin ich działania. Do pracy
w zespołach zgłosiły się chętne pielęgniarki i położne zatrudnione na co dzień w poszczególnych dziedzinach.
Powołano także zespół wizytujący pielęgniarki i położne wykonujące zawód w ramach praktyk zawodowych
wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę
w Opolu, jako odpowiedź na nowe obowiązki, które wprowadziła ustawa o działalności leczniczej.
W roku 2013, opracowano zasady i kryteria przeprowadzania egzaminu dla pielęgniarek i położnych niebędących
obywatelami jednego z państw członkowskich UE cudzoziemców, zamierzających wykonywać zawód na terenie
RP. W roku 2014, przyjęto nowy program przeszkolenia,
sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia
przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6 latach. To chyba te z najważniejszych zrealizowanych zadań.
A co z działalnością szkoleniową pielęgniarek i położnych, która cieszyła się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem różnymi formami dokształcania zawodowego i aktywnością w tym obszarze?
Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, mamy obowiązek stałego
aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
oraz prawo doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.
Wychodząc naprzeciw ogromnym potrzebom zgłaszanym przez pielęgniarki i położne w obszarze dokształcania zawodowego działalność związaną z tym obszarem
rozpoczęto od m.in., uruchomienia a właściwie można by
powiedzieć reaktywowania działu szkoleń w biurze Izby.
Wcześniej działalnością szkoleniową zajmowały się zainteresowane pielęgniarki, które podejmowały inicjatywy
pisania programów i szkoleń. Jednak w ostatnich latach
Izba bezpośrednio nie prowadziła żadnej działalności
szkoleniowej a wcześniej napisane programy straciły już
swoją ważność. Nie chcę zastanawiać się nad przyczynami takich decyzji czy działań. Być może wcześniej komuś
na tym zależało?
W ramach działu szkoleń podjęto prace mające na celu
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pozyskanie i zatwierdzenie programów specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających. Nawiązano także współpracę i podjęto czynności
mające na celu napisanie programów kursów. Na dzień
dzisiejszy możemy pochwalić się dużą ilością przeróżnych
form kształcenia jakie mamy do zaoferowania pielęgniarkom i położnym. Posiadamy zatwierdzone programy specjalizacji „Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek
i „Pielęgniarstwo nefrologiczne” dla pielęgniarek. Zaczęliśmy także organizować kursy, w tym; kursy kwalifikacyjne: „Pielęgniarstwo środowisku nauczania i wychowania”
dla pielęgniarek, „Pielęgniarstwo pediatryczne” dla pielęgniarek, „Pielęgniarstwo zachowawcze” dla pielęgniarek,
„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”
dla pielęgniarek.
Kursy specjalistyczne: „Leczenie ran” dla pielęgniarek,
„Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych”, „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
dla pielęgniarek, „Szczepienia ochronne dla noworodków” dla położnych, „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek, „Leczenie ran dla pielęgniarek, „Leczenie ran dla
położnych”. Podjęto inicjatywę napisania i zatwierdzenia
programów kursów dokształcających, które są bezpłatnie organizowane dla pielęgniarek i położnych regularnie
opłacających składki członkowskie. Kursy te cieszą się
bardzo dużą popularnością i zainteresowaniem w naszym
środowisku– zawsze są komplety uczestników. Organizowane są nie tylko w Izbie, ale również w terenie, w miejscu pracy pielęgniarek i położnych w zależności od zgłaszanych potrzeb. Jesteśmy chyba jedną z Izb w kraju, która
ma taki szeroki katalog bezpłatnych kursów dokształcających. Wymienię kilka z nich:
„Diabetologia dla pielęgniarek” – 2013, „Ocena stanu zdrowia i badania fizykalne dla pielęgniarek” – 2013,
„Profilaktyka zakażeń szpitalnych” – 2014, „Opieka pielęgniarska, położnicza nad pacjentami onkologicznymi”
dla pielęgniarek i położnych – 2014, „Psychoprofilaktyka
zaburzeń psychicznych dla pielęgniarek i położnych” –
2014, „Opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi” dla pielęgniarek i położnych – 2014, „Terapia bólu
przewlekłego u dorosłych” – 2013, „Badanie tętna płodu
– zapis KTG dla położnych”.
Tak dla zobrazowania działalności szkoleniowej mogę
podać, że z form dokształcania zawodowego tj. kursów organizowanych przez Izbę skorzystało łącznie:
- 170 osób w 2012 r., ponad 130 osób w 2013 roku i 500
osób w 2014 roku. Na podstawie tych danych widać, że
działalność naszego działu szkoleń cały czas rozwijamy
i sukcesywnie zwiększa się ilość przeszkolonych osób.
I to bardzo cieszy, pomimo że przybywa nam w Izbie obowiązków związanych z organizacją szkoleń.
W ostatnich latach prowadzona także była dosyć intensywna działalność związaną z organizacją konferencji
i szkoleń. Rozpoczęto organizację jednodniowych bezpłatnych szkoleń i konferencji skierowanych dla pielęgniarek
i położnych, których tematyka wpisywała się w bieżące sprawy związane z działalnością zawodową. Średnio
w każdym roku organizowanych było we współpracy około 8 takich spotkań.
A może inne atrakcje czy spotkania integracyjne?
Nieustannie zastanawiamy się w jaki sposób „urozmaicać” naszą działalność. Podglądamy również inne Izby
i staramy się powielać dobre sprawdzone wzorce. Co roku
z okazji dnia pielęgniarki i dnia położnej, spotykamy się
z pielęgniarkami/pielęgniarzami i położnymi na różnych
uroczystościach. Okres świąt, jest także okazją do spotkań i życzeń. Od kilku lat organizujemy także wycieczki
w tym m.in. do Lwowa, Pragi i Budapesztu, za które płacą
indywidualnie wszyscy uczestnicy. Nadwyżki finansowe,
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które zostają po stronie Izby z każdej wycieczki do tej pory
przeznaczane były na zwiększenie puli zapomóg socjalnych. Na każdej wycieczce jest dużo zabawy, ciekawych
i niezapomnianych wrażeń oraz atrakcji. Zresztą w tym
numerze czasopisma jest materiał z naszego ostatniego
wyjazdu do Budapesztu.
Co z bieżącą działalnością Izby?
W pierwszej kolejności uregulowane zostały sprawy
najważniejsze z punktu widzenia przepisów prawa i prowadzenia działalności. Czyli min. wnioski po audycie,
uporządkowane zostały sprawy finansowo-księgowe,
o czym już mówiłam wcześniej. Uzupełniając ten wątek
po raz pierwszy od początku 2013 roku przeprowadzono
porządkowanie archiwum i archiwizację dokumentów
OIPiP w Opolu. Wprowadzono instrukcję obiegu dokumentów księgowych. Opracowano i przyjęto politykę
bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych OIPiP w Opolu. Corocznie prowadzone są badania finansowe (w poprzednich kadencjach tego nie było).
Opracowano i wprowadzono instrukcję pracy kancelaryjnej biura. Wprowadzono nowy obowiązek informacyjny
dotyczący zatrudnienia. Zmianie uległ system ewidencji
i przechowywania dokumentów, wprowadzono nowe zasady podatkowe (nowe programy księgowe, po raz pierwszy wystawiono PIT-y z tytułu refundacji szkoleń). Opracowano nowe regulaminy działalności rady, prezydium,
biura OIPiP. Opracowano zasady odprowadzania składek
i ściągalności składek, jest to także zadanie na przyszłość.
Jak tak słucham, to zastanawiam się skąd tyle pracy
w trakcie Pani pierwszej kadencji na stanowisku Przewodniczącej, przecież Izba funkcjonuje od lat.
Nie będę tego rozwijać. Myślę, że pielęgniarki i położne
które stykają się z codzienną bieżącą działalnością biurową Izby dostrzegają wszystkie zmiany oraz nasze konkretne działania, w których staramy się wychodzić naprzeciw
potrzebom, oczekiwaniom a do tego ciągle poprawiać,
ulepszać i podnosić jakość naszej działalności.
Praca w Izbie w Opolu, czy tylko?
Oczywiście, że nie. Obowiązki, które na siebie przyjęłam, zobowiązują mnie do dosyć częstych wyjazdów do
Warszawy w ramach prac przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Jak sobie pomyślę, to praktycznie funkcja Przewodniczącej to funkcja z którą wiąże się dużo
wyjazdów, czyli tzw. „życie na walizkach”. Gdy przypomnę sobie czasy podróży służbowych do Warszawy, kiedy spotkania rozpoczynały się we wczesnych godzinach
rannych, kiedy nie było jeszcze 3 godzinnego połączenia
do Warszawy, nie było nawet bezpośredniego połączenia
z Warszawy do Opola tylko z przesiadką do Katowic, to
myślę, sobie, że zostałam „zahartowana w boju” poprzez
nocne wyjazdy, długie przesiadywanie na zimnych, często
pustych dworcach w oczekiwaniu na połączenie. Były takie okresy, że raz w tygodniu wypadał mi wyjazd do Warszawy. Jednak pomimo tych niewygód i trudności dnia
codziennego zawsze starałam się aktywnie uczestniczyć
w spotkaniach w Warszawie, szczególnie w bliskiej mi tematyce pielęgniarstwa rodzinnego, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej. Ściśle związana z tym jest m.in.
praca w komisji ds. kontraktowania, komisji ds. kształcenia. Uczestniczyłam również w pracach grupy roboczej
Senatora Augustyna dotyczących projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.
Siedziba Izby?
Zgodnie z uchwałą podjętą na XX Okręgowym Zjeździe
Pielęgniarek i Położnych w sprawie zakupu nowej siedziby OIPiP w Opolu, rozpoczęliśmy w roku 2012, działania
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polegające na szukaniu siedziby spełniającej nasze wymagania. Zjazd zobowiązał Okręgową Radę do szukania
budynku z salą szkoleniową, tak żeby mogły odbywać się
w niej szkolenia oraz z bezpłatnym parkingiem.
Z dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Miasta Opola wynikało, iż obecna siedziba znajduje się w budynku
funkcjonującym jako dom mieszkalny z wyłączoną powierzchnią 30% na działalność statutową. Podjęcie tego
dodatkowego zadania związanego ze znalezieniem nowej
siedziby miało więc na celu przywrócenie stanu prawnego
zgodnego z wymaganiami naszej działalności. Po latach
poszukiwań i wielu oględzinach przeróżnych budynków
udało się nam znaleźć budynek spełniający nasze oczekiwania i mieszczący się w granicach naszych możliwości
finansowych.
Mamy nową lokalizację i w najbliższym czasie będziemy prowadzić działania dotyczące zmiany siedziby.
Co z dotychczasową siedzibą?
Została wystawiona na sprzedaż. Szukamy kupców
za rozsądną cenę.
W naszej rozmowie często używaliśmy sformułowań
„środowisko”, czy według Pani pielęgniarki/pielęgniarze, położne jest to grupa zawodowa, która już jest
wystarczająco „skonsolidowana”, potrafiąca walczyć
o swoje prawa?
W ostatnim czasie zrobiono duże postępy w tym kierunku, jednakże nasze środowisko to najliczniejsza grupa
zawodowa w systemie ochrony zdrowia. Jak w życiu będą
osoby krytycznie nastawione do tego co robimy. Są to osoby, które mogą widzieć tylko swoje korzyści albo będą
starały się udowadniać swoje „racje” lub po prostu będą
szukały albo tworzyły problemy, tylko po to by o nich mówić. Najprościej jest stać z boku i nic nie robić a wszystko
głośno krytykować. Arystoteles powiedział: „Jeżeli chcesz
uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób bądź nikim”.
Szanuję i będę szanować każde stanowisko i opinię, które są w stanie wnieść nową jakość, poprawić naszą pracę,
czy usprawniać działania pozwalające realizować kolejne zadania. Myślę, iż w naszym środowisku nie powinno
być „wewnętrznych rozgrywek”, tylko wspólna sumienna
i rzetelna praca na rzecz innych. Rozgrywki tylko osłabiają nas w walce o nasze prawa w ramach wykonywanych zawodów i tracimy na tym jako grupa zawodowa
a decydenci postrzegają nas jako mało profesjonalne. Dlatego uważam, że powinniśmy dokładać wszelkich starań do
prowadzenia merytorycznych rozmów i nieustannej pracy
nad poprawą odbioru naszego wizerunku zawodowego.
A co z życiem prywatnym, przyjemnościami?
Wszystko w miarę możliwości.
Kończąc chciałam prosić jeszcze o krótką chwilę refleksji.
Wybór mojej osoby na Przewodniczącą przez Delegatów
zawsze traktowałam jako wyraz ogromnego „kredytu”
zaufania, jakim obdarzyło mnie środowisko pielęgniarek
i położnych. Tym bardziej, że przyszło mi pełnić funkcję
w niełatwym czasie zmian organizacyjno-prawnych. Dziś
z pełną odpowiedzialnością chciałabym powiedzieć, że
zawsze starałam się wywiązywać z tego w sposób najlepszy jak to tylko było możliwe. Dziękuję pielęgniarkom
i położnym, które mogłam spotkać i poznać w czasie tej
kadencji na swojej zawodowej drodze. Z całego serca
dziękuję za dobrą współpracę, zrozumienie, słowa życzliwości i wsparcia.
Dziękuję za poświęcony czas i życzę powodzenia w dalszej pracy zawodowej, dużo cierpliwości i zdrowia.
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Kalendarium pracy OIPiP w Opolu, w okresie czerwiec - lipiec 2015
29 lipca
Postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole
Neuropsychiatrycznym w Opolu, Oddziału Psychiatrii dla
Dorosłych „C” oraz Oddziału Neurologii dla Dorosłych
„A”. W posiedzeniach komisji konkursowych uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Elżbieta Mieszkowska, Urszula
Kraszkiewicz oraz Henryka Homętowska.
21 lipca
Postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek
oddziałowych w Wojewódzkim Centrum Medycznym
w Opolu, następujących oddziałów: Oddziału Chirurgii
Dziecięcej, Oddziału Neurochirurgii, Oddziału Pediatrii,
Oddziału Urologii. W posiedzeniach komisji konkursowych uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Elżbieta Duda
oraz Henryka Homętowska.
20 lipca
Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby.
14 lipca
Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.
2 lipca
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
w siedzibie OIPiP w Opolu.
30 czerwca
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Opolu w siedzibie Izby.
24-25 czerwca
W Warszawie odbyło się posiedzenie NRPiP, w którym
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina
Wiatkowska
23 czerwca
W Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu odbyła się bezpłatna konferencja pt. „Pacjent podmiotem troski zespołu
terapeutycznego”, Której organizatorem był Zespół ds.
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego przy Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
20-21 czerwca
W siedzibie OIPiP, odbył się bezpłatny kurs dokształca-

jący w zakresie diabetologii dla pielęgniarek, zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
w Opolu.
15 czerwca
Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby.
12 czerwca
Posiedzenie Komisji Socjalnej. W czasie posiedzenia rozpatrzono 24 wnioski, z tego 20 pozytywnie, 3 negatywnie
a jeden pozostawiono do uzupełnienia.
10 czerwca
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie
OIPiP w Opolu.
9 czerwca
Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.
6-7 czerwca
W Centrum Terapii Nerwic w Mosznej, odbył się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okręgową
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych”.
3 czerwca
W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej
w Opolu, odbyło się posiedzenie Konwentu, w którym
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina
Wiatkowska.
1-2 czerwca
Postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek
oddziałowych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu następujących oddziałów: Oddziału Dermatologii Ogólnej
i Onkologicznej z Pododdziałem Dziennym, Oddziału
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Chirurgii
Ogólnej i Klatki Piersiowej, Oddziału Pulmonologii, Oddziału Anestezji i Intensywnej Terapii, Oddziału Chorób
Zakaźnych, Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego, Stacji Dializ oraz Bloku Operacyjnego. W posiedzeniach komisji konkursowych uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Elżbieta Mieszkowska oraz
Stefania Szewczuk.

Ważne informacje dotyczące wyborów delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Uchwała nr 871/VI/2015
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów delegatów na VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Pielęgniarek
i Położnych w Opolu, ustalenia rejonów wyborczych i liczby ich delegatów
Na podstawie art. 31 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek
i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 138 ze zmianami) w powiązaniu z § 8 ust. 2 uchwały nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwołania ich
członków Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu uchwala co następuje:
§1
1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu zarządza wybory delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd
Sprawozdawczo – Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
2. Rejestr wyborców stanowią pielęgniarki i położne wpisane na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na dzień 30 marca 2015 r., którym nie zawieszono prawa wykonywania zawodu.
3. Rejestr wyborców zawiera następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) numer prawa wykonywania zawodu,
c) informację czy zachodzą do danej osoby okoliczności wyłączające czynne prawo wyborcze.
§2
Wykaz rejonów wyborczych będzie tworzony na bieżąco w miarę przeprowadzania wyborów
w rejonach. Dopuszcza się dokonywanie zmian w rejestrze na podstawie aneksów do rejestrów wyborców.
§3
1. Obszar działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu dzieli się na 11 rejonów wyborczych.
sierpień - wrzesień 2015 r.
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2. Rejonami wyborczymi, o których mowa w ust. 1 są:
a) powiat opolski ziemski i grodzki,
b) powiat namysłowski,
c) powiat kluczborski,
d) powiat oleski,
e) powiat brzeski,
f) powiat nyski,
g) powiat krapkowicki,
h) powiat strzelecki opolski,
i) powiat prudnicki,
j) powiat kędzierzyńsko-kozielski,
k) powiat głubczycki.

§4
Członek samorządu nie wykonujący zawodu, w tym pielęgniarka lub położna nie pracująca, emerytka lub rencistka,
a także przebywająca na urlopie bezpłatnym lub korzystająca z zasiłku dla bezrobotnych może uczestniczyć w wyborach jeżeli jest wpisana na listę Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
§5
1. Wniosek, o którym mowa w § 5 powinien zostać wniesiony do okręgowej komisji wyborczej nie później niż na 14 dni
przed terminem zebrań wyborczych. Okręgowa komisja wyborcza umieszcza daną osobę w rejestrze wyborczym.
2. Inne wnioski w przedmiocie umieszczenia we właściwym rejestrze wyborczym mogą być składane do okręgowej
komisji wyborczej przez zainteresowanych członków samorządu nie później niż na 14 dni przed terminem wyborów.
§6
1. Członkowie rejonu wyborczego na zebraniu wyborczym wybierają spośród siebie 1 kandydata na 50 zarejestrowanych członków w danym rejonie wyborczym.
2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby członków samorządu należących do rejonu wyborczego przez liczbę 50 reszta
podzielenia przewyższa połowę tych liczb, zebranie pielęgniarek i położnych rejonu wyborczego upoważnione jest
do wyboru dodatkowego delegata.
3. W przypadku gdy do rejestru wyborców w danym rejonie wyborczym zostanie dopisana dodatkowa osoba, w sytuacji
gdy wpłynie to na ilość mandatów, zostanie przyznany dodatkowy mandat. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu upoważnia jej Przewodniczącą do wprowadzenia takich zmian w rejestrze wyborców danego rejonu
wyborczego.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
		

Sekretarz						
Wiesława Grabska

Przewodnicząca
Sabina Wiatkowska

Uchwała Nr 872/VI/2015
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i wprowadzenia regulaminu jej działania
Na podstawie art. 31 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek
i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 138 ze zmianami) w powiązaniu z § 8 ust. 2 uchwały nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwołania ich
członków uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych powołuje Okręgową Komisję Wyborczą w następującym składzie:
Sabina Wiatkowska, Małgorzata Czempora, Elżbieta Duda, Wiesława Grabska, Maria Grzeczna, Janina Gurba, Beata
Guzak, Henryka Homętowska, Mariola Kaczmarczyk,
Dariusz Klonowski, Urszula Kraszkiewicz, Piotr Lisowiec, Anna Marynowicz, Elżbieta Mieszkowska Barbara Prochota, Stefania Szewczuk, Beata Wojciechowska, Krystyna Żak.
§2
Regulamin działania Okręgowej Komisji Wyborczej stanowi załącznik nr 1 do poniższej uchwały.
§3
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej składa Okręgowej Radzie Pielęgniarek
i Położnych cykliczne ustne sprawozdania z pracy, a po zakończeniu wyborów w rejonach wyborczych przedstawia
pisemne sprawozdanie z całości podejmowanej działalności.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz					
Wiesława Grabska
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Uchwała Nr 935/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Opolu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwołania
VII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz.
138 ze zmianami) Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu (dalej „Okręgowa Rada”) uchwala co następuje:
§1
Zwołuje się VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Opolu w dniach od 23 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r.
§2
Do organizacji Zjazdu zobowiązuje się następujące osoby wchodzące w skład Okręgowej Rady:
a) Sabina Wiatkowska,
b) Elżbieta Mieszkowska,
c) Henryka Homętowska,
d) Wiesława Grabska.
§3
Do zadań osób wskazanych w § 2 należy w szczególności:
a) organizacja właściwych warunków technicznych niezbędnych dla potrzeb obrad Zjazdu, w tym sali i zapewnienie
jej dostępności dla potrzeb przeprowadzenia Zjazdu,
b) przygotowanie zaproszeń i materiałów dla delegatów oraz gości,
c) organizacja poczęstunku oraz napoi dla uczestników Zjazdu,
d) inne czynności wskazane przez Przewodniczącą Okręgowej Rady.
§4
Niezależnie od obowiązków wskazanych wyżej zobowiązuje się skarbnika Okręgowej Rady do zarządzania wydatkami związanymi ze Zjazdem i rozliczenia się z finansów przed Prezydium Okręgowej Rady.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Wiesława Grabska

Przewodnicząca
Sabina Wiatkowska

Uchwała Nr 1/VI/2015
Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu
z dnia 30.06.2015 r.
w sprawie wyboru Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu
Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu działania Okręgowej Komisji Wyborczej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek
i Położnych w Opolu (dalej „Komisji Wyborczej’) stanowiącej załącznik do uchwały nr 872/VI/2015 Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i wprowadzenia regulaminu jej działania uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Komisja Wyborcza przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu (dalej „Komisja Wyborcza”)
stwierdza, iż w drodze jawnego głosowania dokonała wyboru Prezydium Komisji Wyborczej powołując w jej skład:
Sabina Wiatkowska
- Przewodnicząca.			
Elżbieta Mieszkowska - Wiceprzewodnicząca.
Henryka Homętowska - Wiceprzewodnicząca.
Wiesława Grabska
- Sekretarz.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
		

Sekretarz						
Wiesława Grabska				

Przewodnicząca
Sabina Wiatkowska

Uchwała Nr 2/VI/2015
Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu
z dnia 30.06.2015 r.
w sprawie ustalania zasad prac Komisji Wyborczej przy przygotowywaniu zebrań wyborczych
Na podstawie § 4 Regulaminu działania Okręgowej Komisji Wyborczej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Opolu (dalej „Komisji Wyborczej’) stanowiącej załącznik do uchwały nr 872/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Opolu z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i wprowadzenia
regulaminu jej działania uchwala się, co następuje:
§1
1. W ramach rejonów wyborczych - stanowiących obszar powiatów, opisanych zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały nr 872/
VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów
na VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ustalenia rejonów wyborczych i liczby ich delegatów wyodrębnia się podrejony stanowiące podmioty lecznicze i jednostki organizacyjne oraz
sierpień - wrzesień 2015 r.
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określone terytoria.
2. Wyodrębnia się następujące podrejony, w których zwołanie i nadzorowanie wyborów Komisja Wyborcza powierza
następującym swoim członkom, wyznaczając ich na swoich przedstawicieli w podrejonach:
1. w rejonie powiatu opolskiego ziemskiego i grodzkiego:
2. Podrejon: Wojewódzkie Centrum Medyczne – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Maria Grzeczna, Urszula Kraszkiewicz, Małgorzata Czempora;
3. Podrejon: Szpital Wojewódzki – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Stefania Szewczuk, Sabina Wiatkowska;
4. Podrejon: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Elżbieta Duda, Elżbieta Mieszkowska;
5. Podrejon: Opolskie Centrum Onkologii – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Elżbieta Duda, Stefania Szewczuk;
6. Podrejon: Szpital MSW w Opolu – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Elżbieta Mieszkowska, Wiesława Grabska;
7. Podrejon: Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o w Kup – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Sabina Wiatkowska, Stefania Szewczuk;
8. Podrejon: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Maria Grzeczna, Elżbieta
Mieszkowska;
9. Podrejon: Caritas Diecezji Opolskiej – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Sabina Wiatkowska, Beata Guzak;
10.Podrejon: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu – przedstawiciele
Komisji Wyborczej – Wiesława Grabska, Elżbieta Mieszkowska;
11.Podrejon: Szpital Św. Rocha w Ozimku - przedstawiciele Komisji Wyborczej - Sabina Wiatkowska, Urszula Kraszkiewicz;
12.Podrejon: Lecznictwo otwarte, Miasto Opole - przedstawiciele Komisji Wyborczej – Sabina Wiatkowska, Elżbieta
Duda;
13.Podrejon: Lecznictwo otwarte powiat ziemski i opolski – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Beata Wojciechowska, Elżbieta Mieszkowska;
14.Podrejon: Pielęgniarki Medycyny Szkolnej – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Wiesława Grabska, Małgorzata
Czempora;
1.1. w rejonie powiatu namysłowskiego: Beata Wojciechowska, Beata Guzak - przedstawiciele Komisji Wyborczej;
1.2. w rejonie powiatu kluczborskiego: Beata Wojciechowska, Stefania Szewczuk - przedstawiciele Komisji
Wyborczej;
1.3. w rejonie powiatu oleskiego: Barbara Prochota, Urszula Kraszkiewicz - przedstawiciele Komisji Wyborczej;
1.4. w rejonie powiatu brzeskiego: Beata Guzak, Krystyna Żak - przedstawiciele Komisji Wyborczej;
1.5. w rejonie powiatu nyskiego:
a) Podrejon: ZOZ Nysa – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Dariusz Klonowski, Piotr Lisowiec;
b) Podrejon: SP ZOZ Głuchołazy – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Henryka Homętowska, Piotr Lisowiec;
c) Podrejon: Szpital MSW w Głuchołazach - – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Henryka Homętowska, Dariusz
Klonowski;
d) Podrejon: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie– przedstawiciele Komisji Wyborczej – Henryka Homętowska, Piotr Lisowiec;
1.6. w rejonie powiatu krapkowickiego: Mariola Kaczmarczyk, Anna Marynowicz – przedstawiciele Komisji
Wyborczej;
1.7. w rejonie powiatu strzeleckiego: Elżbieta Duda, Sabina Wiatkowska – przedstawiciele Komisji Wyborczej;
1.8. w rejonie powiatu prudnickiego: Henryka Homętowska, Urszula Kraszkiewicz - przedstawiciele Komisji
Wyborczej;
1.9. w rejonie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego: Beata Wojciechowska, Anna Marynowicz - przedstawiciele
Komisji Wyborczej;
1.10. w rejonie powiatu głubczyckiego:
a) Podrejon: SP ZOZ Głubczyce – przedstawiciele Komisji Wyborczej – Anna Marynowicz, Mariola Kaczmarczyk;
b) Podrejon: Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im ks. J. Nathana w Branicach –
przedstawiciele Komisji Wyborczej – Anna Marynowicz, Beata Wojciechowska;
c) Podrejon: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach – przedstawiciele Komisji Wyborczej - Anna
Marynowicz, Beata Wojciechowska.
1. Osoby wskazane w ust. 2 w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów w danym podrejonie zobowiązane są:
wybrać konkretne miejsce zapewniające właściwe warunki lokalowe, spełniające warunki techniczne dla sprawnego
przeprowadzenia wyborów, ustalić dogodny termin, w którym przeprowadzone mają być wybory i zgłosić powyższy fakt Prezydium Komisji Wyborczej, nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia
wyborów.
2. Prezydium Komisji Wyborczej po otrzymaniu informacji o planowanym terminie wyborów w danym podrejonie
wyborczym przekazuje stosowne dokumenty związane z wyborami osobie odpowiedzialnej za zwołanie i nadzorowanie wyborów w tym podrejonie, w szczególności regulaminy, wzory protokołów, rejestr wyborców, oddzielnie dla
każdego podrejonu wyborczego.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 przekazują dokumentację związaną z wyborami Okręgowej Radzie Pielęgniarek
i Położnych w Opolu w terminie do dnia 23 października 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
		
Sekretarz						
Przewodnicząca
Wiesława Grabska					
Sabina Wiatkowska
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Załącznik do uchwały nr 872/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i wprowadzenia regulaminu jej działania

Regulamin
Działania Okręgowej Komisji Wyborczej
Przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek I Położnych W Opolu
Opole 2015
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa zasady organizacji pracy Okręgowej Komisji Wyborczej przy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zwanej dalej „Komisją” oraz sposób wykonywania jej zadań.
Organizacja pracy Komisji
§2
1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Na
posiedzeniu tym, w głosowaniu jawnym, dokonuje się wyboru Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej: Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.
2. Komisja odbywa posiedzenia w terminach ustalonych w planie pracy. Doręczenie pocztą elektroniczną zawiadomień
o posiedzeniu wraz z porządkiem obrad i materiałami na posiedzenie zapewnia Sekretarz Komisji w terminie umożliwiającym przygotowania do udziału w obradach, nie krótszym niż 5 dni.
§3
1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, który w szczególności zwołuje posiedzenia i im przewodniczy, a w razie
jego nieobecności funkcję tę pełni wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
2. Obsługę biurową Komisji zapewnia biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
§4
1. Uchwały i inne rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków Komisji.
2. W razie równiej liczy głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera stwierdzenia przebiegu obrad oraz stosunek głosów
przy podejmowanych decyzjach. Do protokołu załącza się listę obecności członków Komisji.
Rejestry wyborców
§5
1. Komisja przygotowuje rejestry wyborców oddzielnie dla każdego rejonu wyborczego obejmujące wszystkie osoby,
wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez OIPiP w Opolu, którym przysługuje czynne prawo
wyborcze, na dzień 30 marca 2015 r.
2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane: imię i nazwisko pielęgniarki/położnej oraz numer prawa wykonywania
zawodu, a także informację czy zachodzą do danej osoby okoliczności wyłączające czynne prawo wyborcze.
3. Rejestry wyborców są jawne i wgląd do nich możliwy jest w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz u przedstawiciela Komisji w siedzibach podmiotów leczniczych, w których przeprowadzane będą zebrania
wyborcze, najpóźniej miesiąc przed terminem zebrania wyborczego.
4. Pielęgniarka/położna pracująca w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład więcej niż jednego rejonu
wyborczego, wskazuje ten rejon wyborczy, w których zamierza uczestniczyć w wyborach.
5. Pielęgniarka/położna niepracująca, emerytka lub rencistka, może uczestniczyć w wyborach we wskazanym przez
siebie rejonie wyborczym. Wniosek, o którym mowa w zd. 1, powinien zostać wniesiony do Komisji nie później niż
14 dni przed terminem zebrania wyborczego.
6. Osoby, które z powodu przeniesienia się na teren innej Izby dokonują skreślenia z listy członków OIPiP w Opolu,
a nie brały udziału w wyborach, otrzymują zaświadczenie podpisane przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu poświadczające ten fakt.
7. Do rejestru wyborców mogą być dopisane pielęgniarki i położne wpisane na listę członków OIPiP w Opolu,
o ile przedstawią zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6 wydane przez Izbę, do której poprzednio dana osoba
przynależała.
8. Można brać udział w zgromadzeniu wyborczym tylko jednego rejonu wyborczego.
Reklamacje związane z rejestrem wyborców
§6
1. Reklamacje związane z rejestrem wyborców składane są na piśmie w terminie nie później niż 14 dni przed terminem
wyborów. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 rozpatrywane są przez Komisję w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
Decyzja Komisji jest decyzją ostateczną.
3. O podjętych decyzjach w sprawie złożonych reklamacji powiadamia się na piśmie osoby wnoszące reklamacje,
niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji.
4. Komisja nie rozpatruje reklamacji niepodpisanych lub opatrzonych nieczytelnym podpisem.
Zabrania wyborcze
§7
1. Zebrania rejonu wyborczego zwołuje i nadzoruje Komisja.
2. Zawiadomienia o zebraniach wyborczych dokonuje się poprzez:
1) wywieszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie podmiotu leczniczego,
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w którym odbędzie się zebranie wyborcze oraz w wyznaczonych podmiotach wchodzących w skład rejonu wyborczego,
2) publikację na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu – www. oipip.opole.pl,
w terminie co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wyborczego.
3. W zawiadomieniu o zebraniu wyborczym wskazuje się dzień, godzinę oraz miejsce zebrania,
a także planowany porządek. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin Zebrania Wyborczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Karta do głosowania
§8
1. Karta do głosowania obejmuje następujące dane:
a) pieczęć OIPIP,
b) nazwa i numer oznaczenia rejonu wyborczego,
c) alfabetyczną listę kandydatów, a przypadku zachowania proporcjonalności dwie listy kandydatów z zaznaczeniem
zawodu,
d) miejsce pracy kandydata,
e) wskazanie jaka jest dopuszczalna liczba wskazań,
f) pouczenie o sposobie głosowania.
3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Rejony wyborcze
§9
1. Rejony wyborcze powinny obejmować podmioty lecznicze i jednostki organizacyjne, w których wykonują zawód
pielęgniarki i położne. W dużych podmiotach leczniczych może być tworzony więcej niż jeden rejon wyborczy.
2. Dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki, rejony wyborcze
mogą być tworzone na określonym terytorium.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku małych podmiotów leczniczych i jednostek organizacyjnych, w których z uwagi na liczbę wykonujących zawód pielęgniarek i położnych nie można utworzyć rejonu
wyborczego.
Ważność głosowania
§ 10
1. Głosowanie jest ważne bez względu na liczbę głosujących.
2. Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów w danym rejonie wyborczym niż ustalona liczba nie ma wpływu
na ważność wyborów.
Stwierdzenie ważności wyborów
§ 11
1. Komisja na podstawie otrzymanych protokołów stwierdza ważność wyborów i sporządza listę delegatów na Okręgowy Zjazd OIPiP w Opolu, którą przekazuje ORPiP w Opolu.
2. Członkowie zebrania wyborczego mają prawo wniesienia skargi na przebieg wyborów do Komisji w terminie nie
później niż 14 dni od dnia głosowania zaistnienia naruszenia.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad wyborów Komisja unieważnia wybory w rejonie wyborczym i zwołuje
ponownie zebranie wyborcze.
4. W przypadku odrzucenia skargi przez Okręgową Komisję Wyborczą, wnoszącemu przysługuje odwołanie do Okręgowej Rady w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały odrzucającej skargę.
5. Uchwała ORPiP w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania jest ostateczna.
Przechowywanie dokumentacji
§ 12
1. Dokumentację z wyborów należy zabezpieczyć przed ich utratą wskutek wystąpienia zdarzeń losowych.
2. Dokumentacja wyborów przechowywana jest w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu zgodnie
ze stosowną kategorią archiwalną od daty zakończenia wyborów prze okres jednej Kadencji, do czasu zakończenia
następnych wyborów delegatów na Okręgowy Zajazd OIPiP w Opolu.
3. Po upływie okresu wymienionego w ust. 2 dokumentacja podlegać będzie zniszczeniu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu Działania Okręgowej Komisji Wyborczej
stanowiącego, załącznik do uchwały nr 872/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia
10.03.2015 roku w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i wprowadzenia regulaminu jej działania

REGULAMIN ZEBRANIA WYBORCZEGO

§1
1. W zebraniu wyborczym biorą udział pielęgniarki i położne wpisane na listę uprawnionych do głosowania w tym
rejonie wyborczym.
2. Uczestnicy zebrania potwierdzają swoją obecność podpisem w liście obecności.
§2
1. Zebranie wyborcze otwiera członek lub przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej i prowadzi je do momentu wyboru Przewodniczącego zebrania wyborczego. Po wyborze przewodniczącego członek lub przedstawiciel Okręgowej
Komisji Wyborczej sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem zebrania i pełni funkcję doradcy.
2. Wyboru prezydium zebrania: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, protokolantów, sekretarzy oraz komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
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3. Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera co najmniej przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz co najmniej 2 członków komisji mandatowo–skrutacyjnej spośród pozostałych uczestników zebrania wyborczego. Brak
lub niemożliwość dokonania wyboru osób na wskazane wyżej funkcje na zebraniu wyborczym oraz minimalnej
liczby członków komisji mandatowo-skrutacyjnej uniemożliwia przeprowadzenie wyborów.
§3
Przewodniczący zebrania przy pomocy pozostałych członków prezydium zebrania:
1) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu zebrania oraz porządku w sal, w której odbywa się zebranie,
2) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcie w tym trybie.
§4
1. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru przewodniczącego i prezydium uczestnicy zebrania dokonują wyboru komisji
mandatowo-skrutacyjnej, która przeprowadza i nadzoruje głosowanie. Zasady działania komisji mandatowo-skrutacyjnej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.
§5
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje pielęgniarkom i położnym członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Opolu, umieszczonym w rejestrze wyborców rejonu wyborczego.
2. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu:
1) wobec, którego okręgowy sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę zakazu pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
2) wobec, którego sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający
na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.
§6
1. Bierne prawo wyborcze przysługuje pielęgniarkom i położnym posiadającym czynne prawo wyborcze.
2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu:
1) wobec którego okręgowa rada wydała uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu z powodu całkowitej
albo częściowej niezdolności do wykonywania zawodu spowodowanej stanem zdrowia;
2) wobec, którego okręgowy sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę inną niż kara upomnienia;
3) wobec którego sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający
na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu;
4) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
– do czasu upływu terminu zatarcia kary, upływu terminu, na który został orzeczony środek karny lub upływu terminu
na który został orzeczony środek zabezpieczający albo uchylenia zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu, który za okres co najmniej jednego roku w okresie
pięciu ostatnich lat przed dniem wyborów nie wykonał obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.
§7
1. Kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych zgłasza się podczas zebrania wyborczego
ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko zgłaszającego — przy zgłoszeniu pisemnym także podpis,
2) imię i nazwisko oraz zawód kandydata,
3) miejsce pracy kandydata.
3. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie członek samorządu uczestniczący w zebraniu wyborczym. Można zgłaszać
nieograniczoną liczbę kandydatów.
4. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie to może być
złożone na piśmie.
5. Kandydaci powinni przedstawić informację o przebiegu pracy zawodowej i społecznej, a uczestnicy zebrania wyborczego mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom.
6. Liczba kandydatów musi być większa niż liczba mandatów w rejonie wyborczym.
7. Listy kandydatów zamyka się, jeżeli po dwukrotnym zawołaniu przez przewodniczącego zebrania brak jest kolejnych
zgłoszeń.
§8
1. Przewodniczący zebrania udziela głosu, poza porządkiem zebrania, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub
sprostowania.
2. Do wniosku formalnych zalicza się wnioski o:
1) zamknięcie dyskusji,
2) ograniczenie czasu przemówień,
3) ponowne przeliczenie głosów,
4) zamknięcie listy kandydatów.
3. Uczestnicy zebrania rozstrzygają o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku – w głosowaniu jawnym.
§9
1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami wniosków, stanowisk itp. zgłoszonymi podczas zebrania przewodniczący
zebrania zarządza głosowanie.
2. Przewodniczący zebrania ustala porządek głosowania nad projektami wniosków, stanowisk, postulatów itp.
3. Głosowanie nad projektami, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się jawnie.
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§ 10
Zebranie wyborcze organizuje się w jednym dniu w trakcie, którego wybiera się komisję mandatowo-skrutacyjną,
zgłasza się kandydatów i w głosowaniu tajnym wyłania się delegatów. Niezależnie od przyjętego sposobu zawsze do
powiadomienia o zebraniu wyborczym należy dołączyć porządek zebrania wyborczego, w którym zawiera się dokładna
informacja o planowanym przebiegu wyborów w danym rejonie wyborczym.
§ 11
1. Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2. Kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w alfabetycznej kolejności nazwisk.
3. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” po lewej stronie imienia i nazwiska kandydata, na którego
głosujący oddaje swój głos.
4. Głos jest ważny, w przypadku gdy liczba wskazanych kandydatów nie jest większa niż liczba mandatów do objęcia
w danym rejonie wyborczym.
5.Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań jest większa od określonej w karcie do głosowania, jak również
gdy karta do głosowania została przedarta albo dokonano na niej jakichkolwiek dopisków lub skreśleń sprzecznych
ze sposobem głosowania określonym w ust. 3.
6. Brak jakichkolwiek wskazań oznacza oddanie głosu ważnego.
§ 12
1. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonym punkcie wyborczym podanym w treści zawiadomienia. Czas trwania
głosowania nie może być dłuższy niż jedna doba.
2. Głosować można tylko osobiście.
3. Oddanie głosu należy odnotować na liście uprawnionych do głosowania.
§ 13
1. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu zebrania.
2. Protokół z zebrania obejmuje zapis przebiegu zebrania a także w załącznikach: pełne teksty zgłoszonych wniosków,
a także protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej, wykaz wybranych delegatów wraz z ich numerem zaświadczenia
o prawie wykonywania zawody, adresem zamieszkania i miejscem pracy oraz innych dokumentów dotyczących zebrania wyborczego. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie prezydium zebrania.
§ 14
1. Dokumentację zebrania wyborczego stanowią:
1) zawiadomienie o zebraniu wyborczym,
2) protokół z przebiegu zebrania wyborczego,
3) listy obecności,
4) lista wybranych delegatów, wzór listy wybranych delegatów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
5) protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej,
6) zabezpieczone głosy.
2. Przewodniczący zebrania odpowiedzialny jest za przekazanie dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni
do Okręgowej Komisji Wyborczej.
3. Dokumentacja z zebrania wyborczego, o której mowa w ust.1 udostępniana jest do wglądu członkom zebrania wyborczego z danego rejonu wyborczego w biurze OIPiP w Opolu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania od Przewodniczącego zebrania.

„POLAK WĘGIER DWA BRATANKI…”
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zorganizowała w dniach 19 - 21 czerwca, dla swoich członków wycieczkę do Budapesztu. W piątek we wczesnych
godzinach rannych z parkingu przed WCM w Opolu,
nastąpił wyjazd. Przejazd na Węgry przez Słowację był
atrakcyjny widokowo oraz mocno deszczowy. Wydawało
się nam, iż będzie to deszczowa wycieczka, jednakże na
Węgrzech pokazało się słońce, które towarzyszyło
nam później przez całą wycieczkę. Jeszcze pierwszego dnia uczestnicy zwiedzili największą węgierską
bazylikę w Esztergom oraz twierdzę w Wyszehradzie, z której rozciąga się piękna panorama na zakola
Dunaju. Wieczorem wspólna obiadokolacja i nocleg
w Budapeszcie. Drugiego dnia po śniadaniu przez
cały dzień zwiedzaliśmy Budapeszt, m.in.: Górę
Gellerta, Wzgórze Zamkowe z dawną rezydencją
władców węgierskich, Basztą Rybacką i Kościołem
Macieja. Podczas czasu wolnego na najbardziej znanej ulicy Budapesztu – Vaciutca można było zjeść
dobry węgierski obiad oraz lody. Popołudnie to dalsze, pełne wrażeń zwiedzanie miasta: bazylika św.
Stefana, Plac Bohaterów, Park Miejski z Zamkiem
Vajdahunyad. Wieczorem po obiadokolacji w czardzie, typowej węgierskiej restauracji, połączonej
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z wieczorkiem folklorystycznym, pojechaliśmy na nocny
rejs statkiem po Dunaju. Trzeciego dnia w niedzielę, po
śniadaniu ciąg dalszy spaceru po stolicy Węgier m.in.po
Wyspie Małgorzaty. Po godz. 11 wyjazd w drogę powrotną
z obiadem na Słowacji. Przyjazd na parking przed WCM
w Opolu ok. godz. 20. Czy była to udana wyprawa niech
świadczą zdjęcia zadowolonych twarzy uczestników.
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Kontakt:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole
tel.: 77 455 09 57, tel./fax: 77 456 94 67, tel. kom.: 883 394 045
e-mail: biuro@oipip.opole.pl
www.oipip.opole.pl
NIP: 754-13-06-694
Konto: Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu, ul. Ozimska 6
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581

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
Beata Gawlikowska – pracownik administracyjno-biurowy
Maria Skoberla – księgowa
Agnieszka Burzyńska – dział CRPiP, Biuro Rzecznika

Wydawca: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Rada Programowa: Urszula Kraszkiewicz, Izabela Marklewicz-Strysz, Barbara Prochota, Sabina Wiatkowska
Redaktor Naczelny: Wiesław Duda, tel. 601 688 692
druk i skład: Eurocent, 45-049 Opole, ul. Dwernickiego 4
tel. 77 44 10 777, biuro@eurocent.opole.pl
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada
za treść zamieszczanych reklam.
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Co się stanie kiedy zabraknie
pielęgniarek i położnych?
Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w Polsce

Liczba osób, które uzyskały prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki,
zawodu położnej w latach 2006-2014

