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Z ŻYCIA SAMORZĄDU 

Szanowni Państwo. Koleżanki i koledzy.

Z nadejściem wiosny, powiewem ciepłego wiatru, mamy zaszczyt przekazać w Państwa ręce  
kolejny numer Biuletynu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Dzięki Przewodniczącej ORPiP Pani Sabinie Wiatkowskiej, mamy możliwość przekazania infor-
macji z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Kolejnym ważnym dla nas wydarzeniem był XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu. Jak co roku przedstawione zostały sprawozdania z działalności, skutkujące udzieleniem 
absolutorium Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych oraz został uchwalony budżet OIPiP  
na rok 2017.  

W numerze tym nie zapomnieliśmy o dwóch ważnych wydarzeniach tj.: drugim miejscu w Kon-
kursie „Wzorowo leczona rana” zajętym przez Panią Katarzynę Bryła-Warzecha, pielęgniarkę  
z Głubczyc oraz pierwszym miejscu w ramach ogólnopolskiego konkursu „Położna na medal” wo-
jewództwa opolskiego, Pani Pauliny Bęben - położnej.

Życzymy  interesującej lektury
                                                                                Henryka Homętowska
                                                                                Elżbieta Mieszkowska

Szanowni Państwo,
Z okazji nadchodzącego Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, 

wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom, położnym 
składamy z serca płynące życzenia zdrowia, 

sukcesów i zadowolenia z pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.

Trud, oddanie i cierpliwość w codziennej pracy, 
fachowa opieka zapewnia pacjentom 
poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, 
zarówno chorym jak i ich rodzinom.

Codzienna praca pielęgniarek/rzy i położnych obdarzana jest 
powszechnym szacunkiem i uznaniem, zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością.

Jan Paweł II powiedział, że "Trzeba podtrzymywać 
za wszelką cenę piękną polską tradycję, 

działalność lekarza czy pielęgniarki traktować nie tylko jako zawód, 
ale także, a może przede wszystkim jako powołanie", 

okazywane jako czynienie dobra na rzecz drugiego człowieka, 
wspieranie go w chorobie i niesienie ulgi w cierpieniu. 

Trwajmy w tej dobrej aurze, dostrzegając na każdym odcinku
naszej działalności dobro pacjenta, wykazując przy tym dbałość 

o nasze środowisko zawodowe. 
Niech nie tylko w tym dniu spełniają się nasze marzenia, 

te osobiste i rodzinne, a wiosna dostarcza radości i optymizmu.

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
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Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie

W dniach 15-16 marca br. odbyło się w Warszawie 
VI Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych. Gościem posiedzenia była dr Mariola Rybka, 
Konsultant Krajowy ds. przewlekle chorych i niepeł-
nosprawnych, która przedstawiła wyniki prac zespołu 
ds. taryfikacji świadczeń gwarantowanych w opiece 
długoterminowej. Omawiano także propozycje zmian 
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych oraz system monitorowania kształcenia 
podyplomowego PiP, a także monitorowanie agresji w 
ochronie zdrowia. Swoją obecnością zaszczyciła nas 
Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, któ-
ra przekazała informacje na temat propozycji kierun-
ków zmian w służbie zdrowia i odpowiadała na liczne 
pytania i wątpliwości nurtujące członków NRPiP. 

Opr. Sabina Wiatkowska
Członek NIPiP w Warszawie 

Debata poświęcona problemom współczesnego 
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

27 marca 2017 roku, odbyła się debata poświę-
cona problemom współczesnego pielęgniarstwa  
i położnictwa w Polsce, zorganizowana przez De-
partament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa 
Zdrowia, przy współudziale Naczelnej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych, a także Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Celem spotkania było przedstawienie kierunku 
działań oraz możliwości promocji zawodu, a także 
projektów zmian w tzw. „Rozporządzeniu koszy-
kowym”. 

Strategia kluczowych problemów 
wg Ministerstwa Zdrowia 

Debatę otworzył Minister Zdrowia Konstanty Ra-
dziwiłł, który już na samym początku zaznaczył, 
iż problemy pielęgniarstwa są problemami całego 
kraju, dlatego nie można ich lekceważyć. Minister-
stwo Zdrowia widzi potrzebę określenia strategii,  
z uwzględnieniem kluczowych problemów, na pod-
stawie której będą planowane działania poprawiające 
status pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Jednym 
z najważniejszych problemów według Ministra jest 
zbyt mała liczba pielęgniarek i położnych w systemie 
zdrowia. Obecnie w szpitalach, przez niedobór ka-
dry, na jednej zmianie pracują najczęściej dwie pielę-
gniarki, zdecydowanie za mało, by zapewnić pacjen-
tom należytą, bezpieczną opiekę. Kolejny problem 
dotyczy społecznego postrzegania tych zawodów. 
Zamiarem Ministerstwa jest wzmocnienie prestiżu 
poprzez zaproszenie różnych środowisk medycznych 
do prowadzenia wspólnej kampanii społecznej. Pro-
blem stanowi również nadmierna biurokracja w śro-
dowisku medycznym, zabierająca zbyt dużo czasu 
pielęgniarkom i położnym. W debacie udział wziął 
również Wicepremier Jarosław Gowin, który za-
pewnił oficjalnie, że nie przewiduje zmian w kształ-
ceniu przeddyplomowym, czyli tworzeniu szkół 

od lewej: Teresa Kruczkowska, Zofia Małas, Sebastian Irzykowski, 
Józefa Szczurek-Żelazko, Mariola Łodzińska, Danuta Adamek, Ewa 
Janiuk

od lewej: dr Jarosław Czepczarz, Elżbieta Madajczyk, Zofia 
Małas, Sabina Wiatkowska, Anna Szafran 

od lewej: Mariola Łodzińska, Jolanta Grzyb, Elżbieta Pleczyńska, 
Józefa Szczurek-Żelazko, Sabina Wiatkowska, Beata Wojciechowska 
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branżowych jako antidotum na braki pielęgniarek  
i położnych.

Koncepcja stworzenia zawodu pomocniczego 
dla pielęgniarek i położnych

Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas 
debaty przez wszystkich jej uczestników była kon-
cepcja stworzenia zawodu pomocniczego dla pielę-
gniarek i położnych. Celem kształcenia osób w tym 
kierunku, byłaby przede wszystkim możliwość uzu-
pełniania brakującej siły w szpitalach oraz możliwość 
zastępowania pielęgniarek i położnych w czynno-
ściach, które nie wymagają ich profesjonalnej wiedzy 
i doświadczenia. Dzięki temu będą mogły poświęcać 
więcej czasu pacjentom, którzy naprawdę potrzebują 
ich pomocy. Irena Wrońska, Przewodnicząca Krajo-
wej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Po-
łożnych zaznaczyła, iż pomocnik/asystent nie musi 
mieć ukończonych studiów wyższych, edukacja na 
poziomie szkoły policealnej/pomaturalnej będzie 
wystarczająca. Izabela Pyra, Dyrektor Medyczno
-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Rzeszowie, dodaje: – Szkoły poli-
cealne mają znakomitą bazę oraz kadrę, dlatego war-
to właśnie tam kształcić asystentów pielęgniarskich. 
Na uniwersytetach kształćmy pielęgniarki i położne, 
natomiast pomocników w szkołach pomaturalnych.

Godne warunki pracy dla pielęgniarek 
i położnych w Polsce 

Każdy z prelegentów zgodził się, iż polskie pie-
lęgniarki i położne są bardzo dobrze wykształcone. 
Jednak warunki pracy, z którymi zmagają się na co 
dzień oraz zbyt niskie płace, często są powodem ich 
emigracji. Pielęgniarka zarabia brutto: w Skandyna-
wii średnio 4 300 euro, a w Niemczech 2 800 euro. 
Natomiast średnia pensja polskiej pielęgniarki to je-
dynie 800 euro brutto. Zawód ten jest zawodem pu-
blicznego zaufania, dlatego powinien być odpowied-
nio opłacany. Jest to jednym z głównych powodów, 
przez który młode kobiety go nie wybierają, a jeśli 
absolwentki ukończyły tak trudny i kosztowny zawód 
to decydują się na wyjazd zagranicę zamiast praco-
wać w Polsce.

– Z tegorocznego raportu NIPiP wynika, że obec-
nie na rynku funkcjonuje jedynie 2% osób do 30. roku 
życia, co jest stanowczo za mało. Trzeba zwiększyć 
tę liczbę poprzez stworzenie dobrej oferty dla absol-
wentów, by chcieli pozostać i pracować w Polsce, 
ponieważ młodzież jest chętna do studiowania pielę-
gniarstwa czy położnictwa, ale zdaje sobie sprawę, 
co może czekać ją po skończeniu studiów. Dodatko-
wo średnia wieku pielęgniarek i położnych jest coraz 

wyższa – obecnie wynosi prawie 51 lat, natomiast 
jeszcze w 2015 roku – 48 lat. Aktualnie ponad 42 tys. 
z nich jest uprawnionych do świadczeń emerytalnych, 
jednak jeśli przeszłyby na emeryturę, nie byłoby komu 
pracować, a najbardziej ucierpieliby na tym pacjenci 
– uważa Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych. Jak wynika z raportu, co roku 
kształconych jest średnio około 5 tysięcy absolwen-
tów, natomiast do zawodu przystępuje ok 2-3 tysiące 
pielęgniarek.

Zawody dużej odpowiedzialności społecznej, 
a wciąż niedoceniane

Dodatkowym czynnikiem zniechęcającym jest ni-
ski prestiż zawodów, z którym wiążą się niskie płace 
i trudne warunki pracy. Młode osoby coraz rzadziej 
widzą pozytywne strony tych profesji, są zniechę-
cone niskimi zarobkami, rosnącą biurokracją, bra-
kiem wsparcia w środowisku medycznym oraz zbyt 
długimi godzinami pracy. – Pierwszym krokiem 
powinno być ułożenie relacji pomiędzy lekarzami  
a pielęgniarkami, by lekarze w końcu zaakceptowa-
li pielęgniarki jako równoległego partnera. Również 
w promocję tego zawodu warto byłoby zaangażować 
rząd, by wspólnie stworzyć profesjonalną kampanię 
społeczną, ukazującą młodym ludziom jak ważne 
dla środowiska są pielęgniarki i położne – zauważa 
Grażyna Wójcik, Prezes Zarządu Głównego Polskie-
go Towarzystwa Pielęgniarskiego. Beata Pięta, prof. 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Prezes Za-
rządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych 
dodaje: – Duża część społeczeństwa nadal nie darzy 
zaufaniem pielęgniarek i położnych, a one same nie 
zawsze czują przynależność do zespołu medycznego 
i odpowiedni szacunek. Dlatego potrzebna jest kam-
pania społeczna, która uświadomi ludziom potrzebę 
tych osób w ochronie zdrowia oraz pozwoli określić 
od nowa ich rolę zawodową. Chcąc promować owe 
zawody należy określić ścieżkę kariery zawodowej 
połączonej z finansową czy opracować odpowiednie 
informatory, które udzielałyby pomocy osobom na 
początku ich kariery zawodowej.

Wykorzystanie nowych technologii 
do usprawnienia służby zdrowia

Istotnym tematem poruszanym podczas debaty 
była cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia. Coraz 
więcej szpitali decyduje się na wprowadzenie doku-
mentacji elektronicznej, co jest ułatwieniem zarówno 
dla pacjentów, jak i lekarzy. Dzięki temu w czytelny 
sposób będzie można odczytać zalecenia lekarskie, 
postawioną diagnozę, przepisane leki oraz dawkę. 
Dodatkowym atutem dokumentacji umieszczonej  
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w tzw. chmurze jest to, iż wiedza o stanie zdrowia 
pacjenta będzie dostępna dla wszystkich ekspertów 
medycznych, niezależnie od przychodni czy nawet 
kraju. – Warto fragmenty dokumentacji zachowywać 
w chmurze (w internecie), gdyż wiadomo, że papie-
rowe dane czy te na serwerze mogą zniknąć lub zo-
stać przez przypadek zniszczone – uważa Tomasz 
Krzysztyniak, Członek Prezydium Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. Z pewnością nie należy bać 
się informatyzacji. Jego zadaniem informatyzacja bę-
dzie dużym ułatwieniem w pracy pielęgniarek i po-
łożnych, a nie jej utrudnieniem. Dzięki oszczędności 
pracy będą mogły poświęcić więcej czasu dla swoich 
pacjentów.

Zawód pielęgniarki i położnej powstał po to, by 
zaopiekować się pacjentem, a celem debaty było za-
proponowanie polepszenia opieki. Ważny jest dialog 
różnych środowisk medycznych, a nie konkurencja, 
gdyż tylko współpraca zaowocuje poprawą warun-
ków i statusu pielęgniarek i położnych. Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych od roku zabiegała  
o spotkanie różnych środowisk, dla których proble-
my pielęgniarstwa i położnictwa są niezwykle ważne. 
We wspólnym interesie jest znalezienie rozwiązań, 
które następnie zostaną wprowadzone w życie, by 

zapewnić pielęgniarkom i położnym takie warunki 
zatrudnienia, aby coraz więcej młodych osób chciało 
podejmować w Polsce pracę w tych zawodach. Mi-
nister Zdrowia Konstanty Radziwiłł zadeklarował, że  
w ciągu trzech miesięcy ma zostać opracowana strate-
gia działań. Jej przygotowaniem zajmie się specjalnie 
powołany zespół ds. pielęgniarstwa, na czele z wice-
minister Józefą Szczurek-Żelazko, w skład którego 
wejdą m.in. przedstawiciele środowiska pielęgniarek 
i położnych, prawnicy i przedstawiciele rządu.

 Źródło: www.nipip.pl

W lutym odbyła się konferencja „Rola pielęgniarki  
i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w dobie 
deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia” zorganizo-
wana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 
oraz Fundacje Urszuli Jaworskiej i Zakład Zdrowia 
Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele 
Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdro-
wia, a także organizacji działających na rzecz pacjen-
tów. Konferencja była transmitowana na żywo on-line.   

W dniu 9 lutego 2017 roku odbyła się debata „Długo-
terminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w 
Polsce”, w wyniku której liderzy zakładów opieki dłu-
goterminowej, przedstawiciele świata nauki oraz kadra 
zarządzająca wypracowali rekomendacje dotyczące 
rozwoju modelu opieki długoterminowej w sektorze 
zdrowia. Księga Rekomendacji, zawierająca propo-
zycje wspólnych działań oraz propozycje interpretacji 
kryteriów, została przekazana do Ministra Zdrowia 
Konstantego Radziwiłła, Wiceminister Zdrowia Józefy 
Szczurek Żelazko, Departamentu Pielęgniarek i Położ-
nych oraz Prezesa NFZ Andrzeja Jacyny.

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP

INFORMACJA NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
OD 1 MAJA 2017 r. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem 
Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
• postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego  

i dokształcającego,
• składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:
• dostęp do Internetu,
• adres e-mail,
• zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
• przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).
I. Założenie konta w SMK.
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.
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(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdrowia).
II. Potwierdzenie tożsamości.
Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:
• za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
• za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego 

można zobaczyć tutajhttp://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
• właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub
• właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek  

i Położnych.
III. Weryfikacja uprawnień.
Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pie-
lęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się  
z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zmiany dotyczą również organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych o których 
mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) 
którzy również za pomocą SMK będą składać wnioski o wpis, wpis zmiany danych, przesyłać informację  
o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:
• dostęp do Internetu,
• adres e-mail,
• zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
• przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).
I.  Założenie konta w SMK.
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.
(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdrowia).
II. Potwierdzenie danych podmiotu.
Po założeniu konta konieczne jest potwierdzenie danych podmiotu, będzie to możliwe na kilka sposobów:
• za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
• za pomocą darmowego podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP (szczegółowe informacje 

na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
• za pośrednictwem właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Izby Pielęgniarek  

i Położnych.
III. Weryfikacja uprawnień.
Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgnia-
rek i położnych za pomocą systemu SMK.
IV. Kierownicy specjalizacji.
Kierownicy Specjalizacji również będą zobligowani do posiadania konta w systemie SMK. W tym przypadku 
potwierdzenie tożsamości będzie odbywać się na zasadach jak w przypadku pielęgniarki i położnej. Natomiast 
weryfikacji uprawnień dokonywać będzie właściwy organizator kształcenia pielęgniarek i położnych.

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęniarek i Położnych
W piątek 31 marca 2017 w Centrum Rozrywki Ku-

batura w Opolu odbył się XXVI Okręgowy Zjazd Pie-
lęgniarek i Położnych. Był to zjazd sprawozdawczy, 
podczas którego podsumowano działalność organi-
zacyjno finansową funkcjonowania Izby za rok 2016 
oraz przyjęto zasady funkcjonowania Izby w roku 
2017. Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych Pani Sabina Wiatkowska przedsta-
wiła sprawozdanie z działalności Rady za rok 2016,  
w którym ujęto m.in. nformacje z działalności Cen-
tralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, pro-
wadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu, kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych, zmiany dotyczące Siedziby 
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Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
oraz nawiązała do obchodów XXV lecia samorządu 
pielęgniarek i położnych województwa opolskiego.  

Skarbnik Izby Pan Mirosław Smoleń, omówił dzia-
łalność finansową oraz zagrożenia dla funkcjonowa-
nia Izby, wynikające z przyjętego wcześniej regula-
minu przekazywania środków fnansowych dla osób 
przechodzących na emeryturę. Podczas ożywionej 
dyskusji, delegaci wskazali do analizy przez Okręgo-
wą Radę, propozycje kilku rozwiązań.    

Biegła rewident badająca dokumentację finansową 
pozytywnie zaopiniowała wyniki z badania bilansu, 
sprawozdania finansowego oraz prowadzenie do-
kumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Podczas Zjazdu przyjęto także i zatwierdzono spra-
wozdania:

s Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej Pielęgniarek i Położnych – przedstawione 
przez Panią Marię Grzeczną, 
s Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – przed-
stawione przez Panią Urszulę Kraszkiewicz, 
s Okręgową Komisję Rewizyjną – przedstawione 
przez Panią Teresę Lisek - 
wiceprzewodniczącą.

Delegaci przyjęli spra-
wozdanie finansowe za rok 
2016 oraz zatwierdzili plan 
budżetowy na rok 2017.

Zjazd niezwykle spraw-
nie i profesjonalnie po-
prowadziła Pani Elżbieta 
Mieszkowska (zdj. obok). 

Sprawozdanie z działalności 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji
 w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.

Okręgowa Rada Pielęgnia-
rek i Położnych w Opolu VII 
Kadencji w 2016 r. realizowa-
ła zadania zapisane w ustawie 
z dnia 1 lipca 2011 r. o samo-
rządzie pielęgniarek i położ-
nych oraz zadania wynikające 
z Uchwały nr 21 Krajowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych z dnia 20 stycznia 2016 

roku w sprawie programu samorządu pielęgniarek  
i położnych na okres VII kadencji. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posie-
dzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu VII kadencji. W trakcie posiedzeń łącznie 
podjęto 161 uchwał. Pomiędzy posiedzeniami Rady, 
odbyło się 12 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych  w Opolu VII kadencji.  
W trakcie posiedzeń podjęto łącznie 449 uchwał. 
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, w każdym posiedzeniu 
Rady jak i Prezydium uczestniczyła wymagana liczba 
członków, w związku z czym podejmowane uchwały 
były prawomocne. W posiedzeniach Okręgowej Rady 
i Prezydium uczestniczyli także przedstawiciele Or-
ganów: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej Pielęgniarek i Położnych, Przewodnicząca 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych i Prze-
wodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

Działalność Centralnego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych

prowadzonego przez Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu

W ramach zadań przejętych od administracji pań-
stwowej, samorząd m.in. wykonuje następujące zada-
nia: prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych, w tym 
rejestr czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód 
pielęgniarek i położnych, stwierdza, przyznaje i wy-
daje prawa wykonywania zawodu, wystawia i wydaje 
członkom samorządu zaświadczenia stwierdzające, że 
pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne 
z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa. 

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu na dzień 31.12.2016 roku zarejestrowanych 
było: 8.404 pielęgniarek i położnych, w tym: 
  7 315 pielęgniarki,
     226 pielęgniarzy,
     862 położne,
         1 położny.
Wydano 136 zaświadczeń wykonywania zawo-

du po raz pierwszy (w ramach stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu), w tym: 102 pielęgniarkom,  
6 pielęgniarzom, 27 położnym i 1 położnemu. Wpi-
sano 24 pielęgniarki/pielęgniarzy i 1 położną z in-
nych Izb, wykreślono 37 pielęgniarek/pielęgniarzy  
i 6 położnych, z czego 14 osób z powodu wyjazdu 
za granicę (13 pielęgniarek, 1 położna). Wygaszono  
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24 prawa wykonywania zawodu pielęgniarek/położ-
nych z powodu śmierci (23 pielęgniarki, 1 położna).

Wpisanych zostało 17 zaprzestań prawa wykony-
wania zawodu. Wydano 11 druków prawa wykony-
wania zawodu z powodu powrotu do wykonywania 
zawodu, w tym 2 osoby zaprzestały i powróciły do 
wykonywania zawodu w roku 2016, natomiast 9 osób 
powróciło do wykonywania zawodu po zaprzestaniu 
w latach wcześniejszych. Wydano również 12 du-
plikatów w tym m.in. 6 w związku z zagubieniem 
dokumentu prawa wykonywania zawodu oraz 3 ze 
względu na błędnie wydrukowany numer prawa wy-
konywania zawodu.

W ramach realizacji zadań ośrodka informacyjne-
go w okresie sprawozdawczym wystawiono 26 za-
świadczeń potwierdzających kwalifikacje do pracy 
w krajach Unii Europejskiej, w tym: magister pielę-
gniarstwa - 2, licencjat pielęgniarstwa - 17, licencjat 
położnictwa - 1, absolwenci medycznych szkół zawo-
dowych - pielęgniarki 1, absolwenci liceów medycz-
nych - 5. Potwierdzono 7 druków rejestracyjnych:  
z Wielkiej Brytanii (4) i Irlandii (3) oraz 3 wnioski  
w systemie IMI (Dania (1), Norwegia (2).

Dokonano 71 wpisów specjalizacji i 76 zmian nazwisk 
w dokumentach prawa wykonywania zawodu. Wydano 
33 kody dostępu do wirtualnej czytelni IBUK Libra.

Do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
wprowadzonych zostało 782 wpisów związanych  
z refundacjami kosztów kształcenia (w tym: 39 kon-
ferencja/zjazd/sympozjum, 18 kurs kwalifikacyjny, 
125 kurs specjalistyczny, 333 kurs specjalizacyjny, 
10 mgr pielęgniarstwa, 1 mgr położnictwa, 1 studia 
podyplomowe, 255 kursów dokształcających). 

W roku 2016 r. zostało skierowanych ponad 120 
pism do podmiotów leczniczych o udostępnienie in-
formacji dotyczących zatrudnionych pielęgniarek  
i położnych wraz  arkuszami aktualizacyjno/zgłosze-
niowymi w celu zebrania danych i ich weryfikacji  
w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. 
Ponad 100 pism z w/w arkuszami zostało wysłanych 
indywidualnie do pielęgniarek i położnych.

Sporządzane zostały zestawienia dla Ministerstwa 
Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego, Konsultantów 
Wojewódzkich, oraz Dziennika Gazety Prawnej.

Na bieżąco aktualizowano dane w Centralnym 
Rejestrze Pielęgniarek i Położnych na podstawie 
wpływających dokumentów, informacji z NIPiP w 
Warszawie oraz dokonywano poprawek i uzupełnień 
danych w ścisłej współpracy z działem księgowości.

Działalność związana z kształceniem  
podyplomowym pielęgniarek i położnych 

Wprowadzono następujące zmiany do regulaminu 
refundacji kosztów dokształcania i doskonalenia za-

wodowego członków OIPiP w Opolu:
 określono okres występowania zadłużenia wzglę-

dem OIPiP tytułem składek członkowskich, któ-
rych termin płatności upłynął ponad 5 lat przed 
dniem złożenia wniosku, licząc od końca roku ka-
lendarzowego, 

 wprowadzono dodatkową formę refundacji kosz-
tów dojazdu na egzamin państwowy po zakończe-
niu specjalizacji w postaci ryczałtu wypłacane-
go przy refundacji opłaty za egzamin państwowy  
w wysokości 50,00 zł. 
W 2016 r. przeprowadzono następujące kursy:

- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek „Szczepienia 
ochronne” – 1 edycja, 23 osoby,

- kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo
-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych  - 1 edy-
cja, 23 pielęgniarki, 2 położne,

- kurs dokształcający „Diabetologia dla pielęgnia-
rek” – 2 edycje, 42 pielęgniarki,

- kurs dokształcający „Obsługa implantowanego por-
tu naczyniowo-dożylnego” dla pielęgniarek i położ-
nych – 7 edycji, 183 pielęgniarki, 11 położnych, 

- kursy dokształcające: „Opieka nad pacjentami  
z zaburzeniami psychicznymi wywołanymi uży-
ciem alkoholu dla pielęgniarek i położnych” oraz 
„Opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicz-
nymi dla pielęgniarek i położnych” - 2 edycje,  
23 osoby. 

W ramach rozdysponowania środków Funduszu 
Szkoleniowo-Konferencyjno-Integracyjnego w 2016 
roku dofinansowano 45 wniosków, z czego zrealizo-
wano 42 wnioski na organizację konferencji, szkoleń 
i spotkań dla pielęgniarek i położnych. 

Zorganizowano następujące szkolenia i spotkania:
- szkolenie dla pielęgniarek i położnych „Ordynacja 

leków i wypisywanie recept”,
- szkolenie dla pielęgniarek i położnych „Reali-

zacja świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki  
i położne”,

- spotkanie z pielęgniarkami i położnymi z terenu po-
wiatu oleskiego dotyczące działalności samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych z udziałem 
Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek  
i Położnych oraz Zastępcy Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu, 

- zorganizowano wycieczkę do Wilna. 
Zorganizowano następujące konferencje:
- konferencja „Zagrożenia biologiczne, fizyczne i che-

miczne w środowisku pracy”, zorganizowana przez 
zespół ds. POZ przy OIPiP w Opolu, we współpracy 
z Państwową Inspekcją Sanitarną, Polskim Towa-
rzystwem, Higienicznym, PMWSZ w Opolu,

- konferencja „Dziecko z chorobą przewlekłą”, zor-
ganizowana przez Przewodniczącą Oddziału Wo-



9kwiecień - maj 2017 r.

Z ŻYCIA SAMORZĄDU
jewódzkiego PTP, Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i Okrę-
gową Izbę PiP w Opolu, 

- uroczyste obchody XXV-lecia samorządu pielę-
gniarek i położnych,  

- ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa 
pt. „Opolskie rozważania na temat opieki długoter-
minowej", zorganizowana przez zespół pielęgnia-
rek opieki długoterminowej działający przy OIPiP 
w Opolu.
W ramach realizacji zadań ustawowych, związa-

nych z prowadzeniem działalności informacyjnej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, prowadzo-
na jest strona internetowa oraz wydawane jest czaso-
pismo w ilości 1000 egzemplarzy, dwumiesięcznika 
„Opolska Pielęgniarka i Położna” rozprowadzanego 
bezpłatnie, jak również zamieszczanego na stronie in-
ternetowej Izby. Podjęto także decyzję o kontynuacji 
korzystania z wirtualnej czytelni IBUK LIBRA. 

W 2016 r. przedstawiciele Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu uczestniczyli w na-
stępujących komisjach konkursowych na stanowiska 
kierownicze:

- pielęgniarki naczelne: 2,
- pielęgniarki oddziałowe: 19,
- ordynatorzy: 15,
- dyrektorzy: 2. 
W celu sprawnego przebiegu tych postępowań  

ściśle współpracowano z organizatorami konkursów 
w danych podmiotach. 

W ramach swoich zadań, Okręgowa Rada Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu skierowała w 2016 
roku na przeszkolenie po przerwie w wykonywa-
niu zawodu, 10 pielęgniarek i 5 położnych, z czego  
3 pielęgniarki zakończyły przeszkolenie otrzymując 
zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia. Z przeszko-
lenia zrezygnowała 1 pielęgniarka i 1 położna.

Podjęto 4 uchwały o anulowaniu skierowania na 
przeszkolenie z roku 2014 w związku z brakiem jego 
realizacji. W roku 2016 wydano również 5 zaświad-
czeń o ukończeniu przeszkolenia dla pielęgniarek, 
które rozpoczęły przeszkolenie w roku 2015.

W toku pozostaje 6 przeszkoleń pielęgniarek  
i 2 położnych.

Przeszkolenia odbywają się na podstawie Procedu-
ry programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywa-
nia oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę 
lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez 
okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. Zada-
nie to zrealizowane było we współpracy z podmiota-
mi leczniczymi na terenie województwa opolskiego.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
powołała komisje i zespoły problemowe, których pra-
cą systematycznie kieruje. 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. spra-
wie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, uchwałą Okręgowej Rady upoważniono 
przedstawicieli samorządu zawodowego pielęgnia-
rek i położnych do opiniowania sposobu podziału 
dodatkowych środków z przeznaczeniem na średni 
wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek  
i położnych. Komisja odbyła 35 posiedzeń, w trakcie 
których rozpatrzono 557 wniosków o wydanie opinii  
w sprawie podziału środków przeznaczonych na 
wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. 

W okresie sprawozdawczym Naczelna Rada Pie-
lęgniarek i Położnych w Warszawie, spotykała się 
na swoich posiedzeniach 5 krotnie. Posiedzenia Pre-
zydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie odbyły się 12 razy. W  posiedzeniach 
uczestniczyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska. 

W dniach od 12-14 kwietnia 2016 r. w Warsza-
wie odbyło się szkolenie dla przewodniczących, se-
kretarzy i skarbników okręgowych izb pielęgniarek  
i położnych, w którym uczestniczyli: Przewodnicząca 
ORPiP i Skarbnik ORPiP.  

Przedstawiciele ORPiP w Opolu uczestniczyli jako 
przedstawiciele w komisjach kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych organizowanego 
na terenie działania OIPiP w Opolu. Uczestniczyli 
również w konferencjach tematycznych, debatach  
i szkoleniach organizowanych na terenie całego kra-
ju jak i na terenie naszego województwa, brali udział  
w uroczystych obchodach z okazji 25-rocznicy po-
wstania samorządu pielęgniarek i położnych or-
ganizowanych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek  
i Położnych, reprezentowali Okręgową Izbę w Opolu  
w czasie uroczystych obchodów z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej or-
ganizowanych przez placówki na terenie naszego  
województwa. 

W miesiącu wrześniu 2016 roku, miały miejsce 
centralne obchody 25-lecia Samorządu Pielęgniarek 
i Położnych. Z tego tytułu Okręgowa Izba Pielęgnia-
rek i Położnych w Opolu otrzymała okolicznościowy 
medal i dyplom.

Siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu 

W dniu 20 października 2016 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej siedziby Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu, przy ul. Budowlanych 44 A.  

Nowa siedziba Izby mieści się na działce o po-
wierzchni 0,0813 ha. Zabudowana jest budynkiem 
biurowo-handlowym o powierzchni 246,56 oraz dro-
gą i parkingiem z dostępem do drogi publicznej. Zlo-
kalizowana jest w Opolu - Zakrzów, ul. Budowlanych 
44 A. Całkowity  metraż budynku to – 190 m2. Parter: 
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85,72 m2, I piętro: 104,48 (wraz z klatką schodową). 
Budynek dostosowany został na potrzeby działalności 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu. 
Na parterze znajduje się sala szkoleniowa dla 35 osób 
z zapleczem, sekretariat i dział szkoleń. Na I piętrze 
znajduje się dział rejestru, księgowość, gabinety do 
pracy dla osób funkcyjnych oraz Organów. 

Dotychczasowa siedziba Izby przy ul. Sosnowej 27 
w Opolu została wystawiona na sprzedaż i aktualnie 
trwają prace związane z szukaniem nabywcy. 

XXV lecie samorządu pielęgniarek 
i położnych województwa opolskiego

  
W dniu 20 października 2016 r. w Centrum Roz-

rywki Kubatura w Opolu, odbyły się uroczyste ob-
chody 25 –lecia samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych województwa opolskiego. W uroczystym 
Jubileuszu uczestniczyło ponad 300 gości z terenu 
województwa opolskiego i z całej Polski. Uroczy-
stość była doskonałą okazją do wspomnień minionej 
działalności, m.in. poprzez prezentację unikatowych 
zdjęć z działalności Izby. Historię jej początków 
przedstawił m.in. za pomocą wiersza Teodor Króli-
kowski – Przewodniczący Rady III kadencji. Jubile-
usz był okazją by osobom, które w okresie minionych 
25-lat różnorodnymi przejawami swojej aktywno-
ści wspierały istnienie naszego samorządu, wyrazić 
uznanie z użyciem płynącego prosto z serca słowa: 
dziękuję, skierowane dla wszystkich pielęgniarek, 
pielęgniarzy i położnych za trud codziennej pracy, 
oraz za wsparcie dla działań samorządu, z dbałością  
o uznanie społeczne naszych zawodów.

W ramach bieżącej działalności, Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Sabina 
Wiatkowska uczestniczyła m.in. w posiedzeniach 
Rady Funduszu Opolskiego Oddziału Wojewódzkie-

go NFZ, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie i jej Prezydium, Konwentu Przewod-
niczących, Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego działającej przy NIPiP w Warszawie, 
Komisji ds. świadczeń gwarantowanych przy NIPiP 
w Warszawie, szkoleniach, spotkaniach nt. sytuacji 
pielęgniarek i położnych. 

Miniony rok z pewnością nie należał do łatwych. 
Poza bieżącą działalnością prowadzone były prace 
adaptacyjne nowej siedziby. Prace te stanowiły jedno 
z naszych najważniejszych zadań, pochłaniały bardzo 
dużą ilość czasu, energii i zaangażowania. Głównym 
naszym celem było stworzenie normalnych, godnych 
warunków dla pielęgniarek i położnych korzystają-
cych z nowej siedziby w ramach szkoleń, spotkań, 
oraz zadań wykonywanych w codziennej pracy. Dziś 
funkcjonując już w nowym budynku, widząc zado-
wolenie pielęgniarek i położnych, które korzystają ze 
szkoleń i spotkań w sali konferencyjnej Izby, z peł-
ną odpowiedzialnością można powiedzieć, że warto 
było podjąć to ogromne wyzwanie i trud. 

Słowa podziękowania za dobrą współpracę kieruję 
do członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, Organów z ich Przewodniczącymi: Okręgo-
wego Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej 
i jego Zastępców, Okręgowego Sądu Pielęgniarek  
i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a tak-
że Przewodniczącym i Członkom komisji i zespo-
łów problemowych działających przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Dziękuję 
wszystkim osobom za zrozumienie, wsparcie i doce-
nienie naszej pracy na rzecz środowiska pielęgniarek  
i położnych.  

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

Opole, 01.03.2017r.

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu
VII Kadencji za rok 2016

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Opolu został powołany uchwałą VII Okręgowego Zjazdu Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu w dniu 21 listopada 2015r.

Przewodnicząca – Urszula Kraszkiewicz
Członkowie: 
Dorota Kudaś, 
Małgorzata Widera,
 Beata Popek, 
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Katarzyna Kaźmierczak, 
Krystyna Gębuś-Dinter, 
Celina Skulska-Barańska.

W okresie sprawozdawczym Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Opolu rozpatrywał cztery sprawy. 
Dwie sprawy zostały skierowane przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – dotyczyły 
zażaleń na decyzje o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej w Opolu. Okręgowy Sąd po przeprowadzeniu rozpraw wydał orzeczenia o podtrzy-
maniu decyzji Okręgowego Rzecznika.

Kolejna sprawa dla Okręgowego Sądu została skierowana przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej w Katowicach i dotyczyła procedury przesłuchania świadka w sprawie tam toczącej się.

Wpłynął też jeden wniosek od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Opolu o ukaranie 
pielęgniarki. Sprawa jest obecnie w toku procedowania.

W okresie sprawozdawczym  odbyło się szkolenie dla członków Okręgowych Sądów Pielęgniarek i Położ-
nych zorganizowane przez Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Szkolenia te będą kontynu-
owane w roku obecnym.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Urszula Kraszkiewicz

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opolu za rok 2016

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

Z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych współpracują Za-
stępcy wybrani na Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Opolu: Halina Ambrozik, Iwona Chary-
ło, Anita Golec, Anna Makowiecka, Aurelia Prochota, Małgorzata Żyńczak.

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

W roku sprawozdawczym Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wzięli udział 
w szkoleniu dotyczącym wprowadzenia nowo wybranych rzeczników do podjęcia ustawowych obowiązków 
„Podstawy procedowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w świetle aktualnie obowiązującego 
stanu prawnego” zorganizowanym przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie oraz w szkoleniu wewnętrznym zorganizowanym przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej w Opolu przy współudziale radcy prawnego Aleksandry Krzemińskiej w sie-
dzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Opolu, wpły-
nęło 6 spraw, w tym 3 zostały zgłoszone, po jednej sprawie przekazało Ministerstwo Zdrowia, Prokuratu-
ra Rejonowa w Strzelcach Opolskich i Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby  
Lekarskiej, a jedna sprawa została wszczęta z urzędu.

W 2016 roku Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z Zastępcami przeprowadził  
15 postępowań, z czego 8 spraw z roku 2015, siedem spraw z roku 2016, i wydał 11 postanowień, w tym  
10 postanowień o umorzeniu postępowania wyjaśniającego oraz jeden wniosek do Okręgowego Sądu Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu o ukaranie. W toku pozostały 4 postępowania.

W okresie sprawozdawczym Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych  
prowadził działalność prewencyjną na terenie województwa opolskiego na temat odpowiedzialności zawodo-
wej pielęgniarek i położnych . Liczba osób objętych prewencją wynosiła 188.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcy, w roku 2016 pełnili dyżury w siedzi-
bie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca.
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Biuro Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej jest czynne codziennie: w poniedziałek, wtorek, środę  

i piątek w godzinach 8:00 – 12:00 oraz w czwartek 12:00 – 16:00.                   
Kontakt z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej jest telefoniczny pod numerem 784 940 617, z Biu-

rem Rzecznika 77 441 5198 oraz osobisty lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rzecznik@oipip.opole.pl.

Opole, dnia 07.02.2017r.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Maria Grzeczna

Opole, dn.02.03.2017

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu za rok 2016

I. Skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
Przewodnicząca  - Beata Wojciechowska
I wiceprzewodnicząca  - Teresa Lisek
II wiceprzewodnicząca - Kazimiera Celmerowska
Sekretarz   - Agnieszka Bukała
Członek   - Maria Białas
Członek   - Bożena Wilk
II. Ilość kontroli i posiedzeń OKR w 2016 roku;  
posiedzeń – 5
kontroli kompleksowych – 5
kontroli cząstkowych – 0

III. Termin sporządzenia protokołów;
      w dniu przeprowadzenia kontroli kompleksowych

IV. Zakres przedmiotowy kontroli przeprowadzonych przez OKR;
      kontrola realizacji budżetu
      kontrola pracy biura
      kontrola podjętych przez ORPiP i OPPiP uchwał finansowych
      kontrola finansowa dokumentów bankowych i finansowych

V. Istotne wnioski i zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez OKR;
     aktualizacja karty czasu pracy dyżurów przez osoby funkcyjne
     przeliczenie czasu pracy osób funkcyjnych
     kontrola czasu pracy
     bieżąca kontrola ściągalności zaległych składek członkowskich 

VI. Realizacja wniosków i zaleceń
      Zrealizowano

VII. Frekwencja członków OKR w;
       posiedzeniach – 96,66%
       kontrolach 96,66%

VIII. Plan pracy OKR w załączniku nr 1
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APEL NR 1
XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu

z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie:

podjęcia działań zmierzających do szybkiego i kompleksowego uregulowania kwestii wzro-
stu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych z uwagi na zmniejszającą się licz-

bę osób wykonujących te zawody.

skierowany do:
Ministra Zdrowia,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Minister Sprawiedliwości za pośrednictwem NRPiP,
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu, apeluje o zintensyfikowanie prac mających 
na celu kompleksowe uregulowanie kwestii wzrostu 
wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. 
Stale zmniejszająca się liczba osób wykonujących te 
zawody jest problemem, o którym samorząd zawo-
dowy pielęgniarek i położnych mówi już od dawna. 
Konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na 
celu zmianę i odwrócenie tej negatywnej wzrastającej 
tendencji.

Konieczne jest podjęcie pilnych działań mają-
cych na celu uatrakcyjnienie wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej, m.in. poprzez zapewnienie 
osobom wykonującym i chcącym wykonywać te za-
wody godziwego wynagrodzenia zgodnie z posiada-
nymi kwalifikacjami oraz ciężkimi warunkami pracy, 
chrakteryzującej się dużym obciążeniem psychicz-
nym i fizycznym wykonywanej w trosce o najwyższą 
jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów.

Pielęgniarki i położne są w grupie zawodów spe-
cjalistów, wysoko wykwalifikowanych, wykonują-
cych ciężką pracę w trosce o zapewnienie pacjentom 
opieki na jak najwyższym poziomie i eliminacji zda-
rzeń niepożądanych. To atrakcyjne zarobki są w sta-
nie najskuteczniej przyciągnąć młode osoby do wy-
konywania tych trudnych zawodów u nas w Polsce,  
a nie do szukania pracy i wyjazdów w innych krajach 
Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Zjazdu
Elżbieta Mieszkowska

Sekretarz Zjazdu
Henryka Homętowska

IX. Udział w posiedzeniach:
      Udział Przewodniczącej w posiedzeniach ORPiP – 83,33%
                                              w posiedzeniach OPPiP – 83,33%

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej

W Opolu
mgr Beata Wojciechowska  

Wyniki Konkursu „Wzorowo leczona rana”
Ogłoszenie wyników konkursu 

i wręczenie trzech nagród za zdo-
bycie I, II, III miejsca oraz dwóch 
wyróżnień miało miejsce w dniu 
31.03.2017 roku na V Ogólnokra-
jowej konferencji  naukowo – szko-
leniowej „Trudności i wyzwania w 
leczeniu ran ostrych i przewlekłych”  
w Domu Lekarza w Katowicach .

Laureaci  konkursu „ Wzorowo le-
czona rana”:
I miejsce – dr. n. med. Marcin Ku-
charzewski, st. pielęgniarka Halina 
Hanzlik 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
Nr 7 ŚUM im. prof. Leszka Gieca, Kato-

wice – Ochojec, Poradnia 
Chirurgii Naczyniowej. 
Województwo Śląskie
II miejsce – Katarzyna 
Bryła–Warzecha, licen-
cjat z pielęgniarstwa, 
specjalizacja w dzie-
dzinie opieki długoter-
minowej. Samodzielny 
Publiczny ZOZ w Głub-

czycach. Województwo 
Opolskie. 

I miejsce konkurs wzorowo leczona 
rana. Od lewej Halina Hanzlik, Mar-
cin Kucharzewski, Iwona Woźniak

II miejsce Katarzyna 
Bryła–Warzecha
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III miejsce – mgr Anna Szkamruk, pielęgniarka 
opatrunkowa, mgr Ewa Chmielewska, prof. dr hab.  
n. med. Tomasz Mazurkiewicz, dr n. med. Robert Ko-
łodziej, dr n. med. Marek Krosman, lek. med. Grze-
gorz Glazer, lek. med. Łukasz Głodek. Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Oddział 
Ortopedii i Traumatologii. Województwo Lubelskie.
Wyróżnienia
I – mgr piel. Monika Aleksy – Polipowska, specjali-
zacja opieki paliatywnej.
Podmiot Leczniczy Zakon Posługujących Chorym 
Ojcowie Kamilianie, Oddział medycyny paliatywnej. 
Województwo Śląskie
II – Beata Bartoszewska, licencjat z pielęgniarstwa, 
specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa diabe-
tologicznego. Poradnia leczenia i pielęgnacji ran 

przewlekłych prowadzona w ramach indywidualnej 
praktyki pielęgniarskiej. Pielęgniarka Oddziałowa Od-
działu obserwacyjno – zakaźnego w Szpitalu Śląskim  
w Cieszynie. Przewodnicząca komisji przestrzegania 
standardu profilaktyki, pielęgnacji i leczenia odleżyn. 
Województwo Śląskie.

mgr piel. Iwona Woźniak
Wiceprzewodnicząca PTP Oddziału Śląskiego

Przewodnicząca Zespołu Pielęgniarstwa Chirurgicznego 
i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-

skiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicz-

nego przy OIPIP w Katowicach
Członek Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa 

Żywienia Pozajelitowego,                
Dojelitowego i Metabolizmu

Ogólnopolska Konferencja 
Położnych Polskiego Towarzystwa Położnych

W dniach 17-18 
marca 2017 r. w War-
szawie w Radisson 
Blu Sobieski Hotel, 
odbyła się dwudnio-
wa konferencja pt. 
„Ogólnopolska Kon-
ferencja Położnych 
Polskiego Towarzy-
stwa Położnych”.

Patronat nad kon-
ferencją objęła Le-

okadia Jędrzejewska- Konsultant Krajowy w dziedzi-
nie pielęgniarstwa położniczo- ginekologicznego oraz 
dr hab. Beata Pięta- Prezes Polskiego Towarzystwa 
Położnych. Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 
reprezentowała - Wiceprzewodnicząca Ewa Janiuk.

W poszczególnych blokach tematycznych konfe-
rencji poruszane były zagadnienia związane z wy-
konywaniem zawodu położnej, zarówno w opiece 

stacjonarnej jak i poz, realizacji standardu opieki nad 
kobietą w fizjologicznej ciąży, porodzie i połogu, 
wpływu zdrowego stylu życia ciężarnej na zdrowie 
noworodka, aktualnych trendów w żywieniu i pielę-
gnacji noworodków i niemowląt. 

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była 
Gala wręczenia nagród 3 edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Położna na medal”, którego pomysłodaw-
cą jak i organizatorem kampanii społecznej jest Aka-
demia Malucha Alantan. Patronat nad cała inicjaty-
wą objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 
Polskie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po 
Ludzku, Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni oraz portal 
edukacjapacjenta.pl.

W konferencji i gali udział wzięły położne CGPiN 
w Opolu: Dorota Kudaś i Anna Rabiega z ramienia 
Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Paulina Bę-
ben, Katarzyna Janik i Danuta Kołaczkiewicz z Pol-
skiego Banku Komórek Macierzystych.

Prowadzona od 2014 roku kampania, ma na celu 

Katarzyna Bryła-Warzecha, jest licencjonowaną pielęgniarką, specjalistką opieki 
długoterminowej.
Zatrudniona w SP ZOZ Głubczyce od ukończenia w roku 2000 Medycznego Stu-
dium Zawodowego w Kędzierzynie -Koźlu. Pracując w oddziałach szpitalnych sys-
tematycznie dokształcała się. Tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa otrzymała 
po ukończeniu PMWSZ w Opolu. Od ośmiu lat pracuje w POZ przy SP ZOZ Głub-
czyce. Po zdobyciu dyplomu specjalistki w roku 2014, zajmuje się pielęgniarską 
opieką długoterminową w domu chorego. Chętnie współpracuje z pielęgniarkami, 
lekarzami i opiekunkami zarówno jej zakładu jak i placówkami ościennymi. Ceni 
sobie współpracę i płynną komunikację, która to nie tylko dobrze służy pacjentowi 
ale ułatwia pracę w zawodzie.
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podnoszenie w społeczeństwie świadomości roli, jaką 
położne odgrywają w opiece okołoporodowej. Czę-
ścią kampanii „Położna na medal” jest ogólnopolski 
plebiscyt, w którym wybierane są 3 najlepsze położne 
w kraju, a także najlepsze położne w poszczególnych 
województwach.  

Kompetencje medyczne, wyjątkowa empatia oraz 
szczególna troskliwość dla pacjentek i ich rodzin to 
cechy, które wskazywane przez pacjentki, zdecydo-
wały o wynikach.

Ogólnopolskie laureatki trzeciej edycji konkursu 
„Położna na medal” to: 
1. Anna Sapiejewska - Radzymin
2. Agnieszka Mińko - Warszawa  
3. Arleta Kwiatkowska- Król - Gniezno

W gronie laureatek w poszczególnych wojewódz-
twach pierwsze miejsce w województwie opolskim 
zajęła położna Aleksandra Osińska z Prudnika. 

W czasie gali przedstawiciele Polskiego Banku 
Komórek Macierzystych nagrodzili również po-
łożne za największą liczbę pobrań krwi pępowino-

wej w województwie  
w programie „Bezcen-
na Każda Kropla”. 

Nasza koleżanka, 
położna Paulina Bę-
ben (zdj. obok) otrzy-
mała dyplom i czek 
za zajęcie pierwszego 
miejsca w wojewódz-
twie opolskim. 
Gratulujemy !!! 
  
Galę prowadziła Kata-
rzyna Cichopek, a wie-
czór uświetnił recital Michała Szpaka. 

Przy okazji podobnych spo-
tkań położnych z całej Polski, 
potwierdziła się reguła, że roz-
mowy w kuluarach, wymiana 
doświadczeń są równie ważnym 
elementem każdej konferencji 
jak program ramowy przygoto-
wany przez organizatorów.

W czasie Gali ogłoszono 
również start 4 edycji kampanii 
„Położna na medal”. Od 1 kwiet-
nia do 31 grudnia 2017r. będzie 
można głosować na najlepsze 
położne w całej Polsce. Więcej 
informacji o konkursie dostęp-

nych jest na stronie poloznanamedal.pl. 

opracowała Anna Rabiega
położna CGPiN w Opolu

Kontakt:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
ul. Budowlanych 44a, 45-123 Opole
tel.: 77 441 51 90, fax: 77 441 51 99
e-mail: biuro@oipip.opole.pl
www.oipip.opole.pl
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Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1600

środa  800 - 1700

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1600

Pracownicy biura OIPiP w Opolu:
Anna Kałuska  – pracownik administracyjno-biurowy
Beata Gawlikowska  – pracownik administracyjno-biurowy  
Maria Skoberla  – księgowa 
Agnieszka Burzyńska – dział CRPiP, Biuro Rzecznika
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