XXXI Sprawozdawczo Wyborczy Okręgowy Zjazd
Pielęgniarek i Położnych
20 listopada 2015r. na XXXI Sprawozdawczo Wyborczym Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu Delegaci dokonali wyboru Przewodniczących i członków organów Izby na okres
VII kadencji – na lata 2015-2019

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca – Maria Pałeczka
Członkowie :
Bieniada Grażyna
Bieniek Krystyna
Bohdanowicz Bożena
Brodzińska Anna
Bujak-Rogala Elżbieta
Ciesielska Dorota
Ferenc-Rudnicka Dorota
Figiel Dorota
Fryźlewicz Wiesława
Grajczyk Elżbieta
Gutkowska-Domańska Barbara
Hrycak Małgorzata
Janiak Małgorzata

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Przewodnicząca - Pieprz-Pankiewicz Elżbieta
Członkowie:
Iwańczuk Iza
Jęczmienna Małgorzata
Leksowska-Osińska Katarzyna
Rawa Anna
Sikora Dorota

Okręgowy Rzecznik Pielęgniarek i Położnych
Okręgowy Rzecznik- Michańcio Iwona
Zastępcy:
Kowalik Małgorzata
Nowaczyńska Luiza
Szosler Anita
Szymańska Anetta
Wachowiak-Bobkiewicz Anna

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - Stanicka Monika
Członkowie:
Ciszyńska Alicja
Kowalska Ewa
Midor Dorota
Mikus Hanna

Jędrzejczyk Danuta
Jurczyńska-Job Danuta
Kaszuba Natalia
Konefał Barbara
Kopeć Dorota
Mrozek Renata
Nitkiewicz Krystyna
Sorota Anna
Szachniewicz Janusz
Szyc Monika
Ulanowska Halina
Walczyk Aleksandra

Podjętych zostało 18 uchwał, na Wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej VI kadencji na mocy
uchwały udzielone zostało absolutorium ustępującej ORPiP VI kadencji.
Poniżej w kolejności podjętych uchwał zamieszczone są w pełnym brzmieniu kadencyjne
sprawozdania organów VI kadencji za lata 2011-2015.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
za okres trwania VI kadencji w latach 2011-2015
Szanowni Delegaci
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Dobiegła końca VI kadencja. Doskonale pamiętam – 28.X.2011 rok- XXVI Sprawozdawczo-Wyborczy
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Oddane głosy na moją kandydaturę były dla mnie
potwierdzeniem danego mi zaufania. Miałam świadomość, że jest to zaszczytna , ale bardzo
odpowiedzialna funkcja. Nie miałam żadnych wątpliwości, że wraz z wyborem pojawiły się oczekiwania
i nadzieje. Nowe wyzwania motywują mnie do odważnych ale realnych planów , określenia jasnych
i czytelnych celów. Nauczyłam się twardo stąpać po ziemi, odróżniać sprawy ważne i ważniejsze. Ustalając
priorytety - konsekwentnie je realizować.
Moje plany i priorytety to przede wszystkim Wasze oczekiwania i potrzeby. Moje doświadczenie zawodowe,
zdobyta wiedza wieloletniego praktyka pozwoliła mi być jedną z Was, myśleć podobnie, dostrzegać
niedoskonałości i nieprawidłowości systemu. Podobnie jak Wy borykałam się z problemami dnia
codziennego mając chwile zwątpienia. Ale tylko chwile, do podejmowania kolejnych działań motywowała
mnie pewność, że to właśnie ja mogę mieć wpływ na zmiany, stanie z boku i narzekanie to droga do nikąd.
W gąszczu różnych przepisów i zachodzących zmian musimy pamiętać, że zawód pielęgniarki i położnej
to profesjonalizm i empatia, widzenie człowieka i umiejętność pochylenia się nad jego problemem, bo
z mocy prawa ponosimy odpowiedzialność za swoje decyzje. Zmiany są nieuniknione, ale jest to proces.
Wsłuchując się uważnie w Wasze głosy, które wielokrotnie były omawiane na posiedzeniach okręgowej
rady czy prezydium, podejmowane były jakże często bardzo trudne decyzje. Dyskusje, odmienne zdania,
czasami spory, dzisiaj oceniam jako bardzo konstruktywne.
Podejmowane na Okręgowych Zjazdach apele, stanowiska kierowane do decydentów, liczne wnioski
i uwagi do projektów aktów prawnych - ich realizacja wymaga czasu z przyczyn formalnych, różnic zdań
i niestety z różnicy interesów.
Początek kadencji- bardzo trudny.
Od stycznia 2012 roku weszły w życie dwie ustawy – z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek
i położnych oraz z dnia 15 lipca o zawodach pielęgniarki i położnej.
6 lutego 2012 roku weszło w życie bulwersujące środowisko Rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie
leczniczym nie będącym przedsiębiorcą. Wypaczona została istota postępowania konkursowego. Kierownik
zakładu może powołać do składu komisji od 3-6 członków. Przesądza to wynik postępowania jeszcze przed
jego rozpoczęciem. Osobiście musiałam zmierzyć się z tym problemem.
28 grudnia 2012 roku weszło w życie kolejne Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych ,które zabrało nadzieję między innymi na
dwuosobową obsadę dyżurową. Niestety – bezpieczeństwo pacjentów, ich potrzeby, jakość świadczonych
usług, zdaniem decydentów nie jest zależna od ilości pielęgniarek na zmianie.
Pamiętamy ogromne rozgoryczenie i złość , kiedy okazało się , że narzucona kierownikowi podmiotu
w projekcie rozporządzenia dwuosobowa obsada dyżurowa została niespodziewanie usunięta.
Już pierwsze wyliczenia wykazały niedorzeczności.
W ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych ustawodawca „zafundował” nam zapis w art. 16.ust. 1,
że pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem organu izby lub
wykonującego czynności na rzecz izby, bez prawa do wynagrodzenia. Dyrektorzy dwóch podmiotów
błyskawicznie skorzystali z tego zapisu, podjęli decyzję o potrącaniu dniówki. Natychmiast podjęłam
działania zmierzające do odstąpienia od podjętych decyzji. Przedstawione w piśmie argumenty, odniosły
oczekiwany skutek. Dyrektorzy nie obciążają nas notą finansową. Mocnym i bezsprzecznym argumentem
okazały się wykazane w piśmie ilości korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego

zatrudnionych w tych podmiotach pielęgniarek i położnych. Nie mieli żadnych wątpliwości, sami nie
dźwigną tak dużego obciążenia finansowego. Podpisując na wnioskach - brak środków finansowych, szybko
zapominali o tym. Nie biorąc na siebie ciężaru podnoszonych kwalifikacji zawodowych pielęgniarek
i położnych zupełnie nie mieli wiedzy na ten temat.
Zadania i zasady działania samorządu zostały jasno określone w art. 2 ust.3 przytoczonej wyżej ustawy
o samorządzie pielęgniarek i położnych. Podkreślona jest obowiązkowa przynależność do samorządu osób,
które wykonują zawód pielęgniarki i położonej. Zapisy wcześniejsze nie wyrażały jasno tej kwestii,
powodując różne interpretacje i wątpliwości. Obecne brzmienie tego artykułu odwołuje się bezpośrednio
do treści art. 17 ust. 1 Konstytucji RP podkreślając tym samym, że samorząd zawodowy pielęgniarek
i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i sprawuje pieczę nad należytym
wykonywaniem zawodów. Wielokrotnie słyszałam, że „ izby nic nie dają, są niepotrzebne, zmuszają do
opłacania składek i obowiązkowej przynależności”. Tym nielicznym odpowiadam- nic nie dają- bo nie
chcesz, nic nie robią- włącz się do pracy w komisjach, zespołach, do współtworzenia biuletynu
informacyjnego, do zmiany właśnie tego , co jest przedmiotem krytyki i niezadowolenia. Dla tych , którzy
myślą inaczej podejmowane są nowe wyzwania, dokonują się zmiany. Właśnie dla tych „ciągle chcących”
ciężko pracujemy.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna mogą wykonywać
zawód w różnych formach zatrudnienia – umowy o pracę, w ramach stosunku służbowego, umowy
cywilnoprawnej , w ramach wolontariatu oraz w ramach praktyk zawodowych. Te ostatnie regulują zapisy
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, art. 5 ust. 2 pkt 2.
Do zmian ustawowych dostosowane zostały zmiany w Regulaminie Komisji Kształcenia i Doskonalenia
Zawodowego, które pozwoliły każdej pielęgniarce i położnej skorzystać z różnych form doskonalenia
zawodowego bez względu na profil wykonywanej pracy. Brak możliwości ukończenia kursu, który nie jest
zgodny z profilem wykonywanej pracy eliminował z rynku pracy. Wziąć na siebie całkowity koszt kursu był
I nadal jest bardzo dużym obciążeniem finansowym. Dlatego też przez kolejne lata zapisy w regulaminie
były zmieniane, dostosowane do potrzeb i oczekiwań. Przestała obowiązywać akceptacja wniosków przed
rozpoczęciem kursu. Wprowadzony został zapis – do 30 dni od chwili rozpoczęcia. Pracodawca może
partycypować w kosztach kształcenia, my udzielamy refundacji. Jeden warunek- nie mogą być
przekroczone koszty poniesione przez uczestnika. Z roku na rok zwiększana była kwota refundacji.
Przypomnę - za studia magisterskie z kwoty 2 x 500 zł. wzrosła do kwoty 2x 1500 zł. Szkolenia
specjalizacyjne – 2x 400 zł. dzisiaj 2 x 1200 zł. Jestem przekonana, że nadal kwoty wzrosną. Ciągłe analizy,
przeliczenia – następnie planujemy. Rozsądne zarządzanie środkami finansowymi pozwala na zachowanie
płynności finansowej i dokonywanie zmian wyłącznie na korzyść członków samorządu. Tu ukłon w stronę
Pani księgowej Jolanty Kopackiej i Skarbnika Pani Barbary Konefał.
W dalszej części sprawozdania przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące ilości
ukończonych kursów i udzielonych refundacji kosztów kształcenia. Liczby mówią same za siebie.
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego co miesiąc po dokładnym sprawdzeniu wniosków
sporządzała zbiorczy wniosek do zatwierdzenia na posiedzeniach prezydium.
Pozostając w temacie szkoleń odczuwam ogromną radość i satysfakcję zarazem, że moje plany i starania
dotyczące przystosowania sali konferencyjnej do przeprowadzania szkoleń, kursów, spotkań spełniły się.
Profesjonalny sprzęt, klimatyzacja, to zdecydowany komfort dla uczestników i wykładowców.
Poczyniłam wiele starań, aby pomieszczenia biurowe spełniały określony standard. Mamy naprawdę
ładną izbę. Bardzo zależało mi na tym, aby każdy kto przychodzi do izby czuł się dobrze, godnie.
Wielokrotnie podkreślam, że izba nie jest wyłącznie dla pracowników. Izba jest dla pielęgniarek
i położnych. Stało się to możliwe dzięki wsparciu i akceptacji członków rady, komisji i zespołów. Od ponad
dwóch lat w siedzibie izby odbywają się szkolenia specjalizacyjne, kursy specjalistyczne.
Bardzo cenne są dla mnie każde spotkania z Wami. Postanowiłam więc organizować intelektualne uczty.
Od listopada 2012 roku rozpoczęłam nowy cykl konferencji – „Spotkania z Autorytetem”.
Wielkie nazwiska, znane i cenione osobowości.
Na pierwszej konferencji stuprocentowa frekwencja podkreśliła wielkie uznanie w naszym środowisku Pani
Prezes NRPiP, dr n. med. Grażyny Rogali- Pawelczyk. Drugie spotkanie - brawa na stojąco potwierdziły
uznanie i niekwestionowany autorytet Pani Izabeli Witczak, pielęgniarki, mgr prawa, dr n. ekonomicznych.
Kolejne – trzecie -znakomita postać, znana nam z wielu publikacji , dr hab. n. prawnych Pani
Dorota Karkowska. 13 października br. czwarte z tego cyklu spotkanie. Tym razem dr hab. n. med.
mgr prawa - Pan Tomasz Jurek . Adiunkt w Katedrze Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we
Wrocławiu. Bardzo wysoka ocena wystawiona przez osoby uczestniczące.
Cztery cykle wspomnianych konferencji obejmowały jeden, bardzo ważny temat- odpowiedzialność
zawodową, którą pielęgniarki i położne ponoszą za cały zakres działalności zawodowej, w tym także za sferę
relacji pielęgniarka – pacjent – członkowie zespołu terapeutycznego. Podlegamy regułom prawnym

i moralnym funkcjonującym w społeczeństwie na zasadzie powszechności, a za swoją działalność ponosimy
odpowiedzialność prawną: karną, cywilną, dyscyplinarną i administracyjną oraz zawodową (w tym etyczną)
Odczuwam ogromną satysfakcję przygotowując sprawozdanie. W zestawieniu udzielonych refundacji,
do którego ponownie odsyłam wykazana jest ilość osób uczestniczących w konferencjach, sympozjach,
zjazdach wyjazdowych. Pokrywamy koszty udziału i zakwaterowania. Dostrzegając potrzebę i co ważne,
duże zainteresowanie i chęć udziału, dokonywane były kolejne zmiany w Regulaminie Komisji Kształcenia
i Doskonalenia Zawodowego. Nawet kilka osób może wziąć udział w konferencji, jeżeli treści adresowane
są do określonej grupy pielęgniarek i położnych.
Szanowni Delegaci jesteśmy jedyną izbą, która pokrywa całkowity koszt udziału i zakwaterowania.
W 2013 roku po raz pierwszy komisje i zespoły otrzymały środki, w ramach których mogły samodzielnie
realizować zadania zgodnie z planem pracy zatwierdzonym na posiedzeniu rady. Przysłowiowy „strzał
w dziesiątkę”. Każdy członek komisji czy zespołu zna oczekiwania Koleżanek i Kolegów, zgodnie z nimi
planował i organizował szkolenia. Odbywały się w siedzibie izby w pełni wykorzystując salę konferencyjną
i sprzęt, jeżeli grupa uczestników nie przekraczała 35 osób. Dla większej grupy wynajmowane są inne,
większe sale poza siedzibą izby.
Powołane na początku kadencji komisje i zespoły, nie wszystkie przetrwały próbę czasu. Tym, które
pracowały do końca, składam serdeczne podziękowania. Proszę przyjąć wyrazy uznania. Bez Waszej
ciężkiej pracy, zaangażowania, ciągłych poszukiwań, nawet najlepsze pomysły nie mogłyby być
zrealizowane.
Poniżej szczegółowe informacje dotyczące przyznanych i udzielonych refundacji na przestrzeni 4 lat.
2012
Kursy dokształcające
Kursy specjalistyczne
Kursy kwalifikacyjne
Szkolenia specjalizacyjne

Studia magisterskie
SUMA:

2013

Ilość

Kwota

Ilość

1
65
11
14
15

500,00 zł.
15 195,00 zł.
5 500,00 zł.
9 600,00 zł.
8 300,00 zł.

1
115
163
115
33

105

38 595,00 zł.

426

Łączna kwota refundacji

2014

Kwota

2015

Ilość

Kwota

Ilość

1 500,00 zł.
30.062.50 zł.
81 500.00 zł.
80 300.00 zł.
22 300.00 zł.

88
32
84
12

28 214,25 zł.
21 200,00 zł.
78 000,00 zł.
14 400,00 zł.

47
17
54
13

214 162,50 zł.

216

141 814,25 zł.

131

507 041,75 zł. dla 878 osób.

Konferencje, szkolenia, sympozja wyjazdowe
ilość osób

kwota refundacji

219

129 096,40 zł.

Konferencje i szkolenia organizowane przez OIPiP w Wałbrzychu
ilość osób

koszt organizacji

1262

72 204,75 zł.

Konferencje i szkolenia organizowane przez komisje i zespoły działające przy OIPiP w Wałbrzychu
ilość osób

koszt organizacji

412

42 415,38 zł.

Kwota
17 570,00 zł.
10 200,00 zł.
65 200,00 zł.
19 500,00 zł.
12 470,00 zł.

Podsumowując:
W latach 2011- 2015 z różnych form doskonalenia zawodowego skorzystało
2771 pielęgniarek i położnych na łączną kwotę 750 758,28 zł.
Od 2012 roku dwukrotnie zwiększona została ilość zaprenumerowanych Magazynów Pielęgniarki
i Położnej. Bardzo zależy mi na tym, aby czasopismo trafiało do rąk jak największej ilości naszych
członków. Na przestrzeni czterech lat prenumerata z 100 egzemplarzy wzrosła do 300 egzemplarzy.
Na roczną prenumeratę wydajemy ponad 18 000 zł. Jeżeli będą informacje, że nie wszędzie czasopismo
dociera, prenumerata zostanie zwiększona. W okresie sprawozdawczym na prenumeratę Magazynu
Pielęgniarki i Położnej wydano 85 157,75 zł.
Pomoc dla naszych Koleżanek i Kolegów udzielana jest również w bardzo trudnych, losowych sytuacjach.
Najczęściej z przyczyn zdrowotnych dla 55 osób, które złożyły wymagane wnioski przyznana została pomoc
finansowa na łączną kwotę 44 000,00 zł. Niestety, 16 osób otrzymało
odmowy z przyczyn formalnych. Przyczyną odmowy jest również nieopłacanie składek członkowskich.
Od początku VI kadencji- listopad 2011r. Biuletyn Informacyjny dostępny jest na naszej stronie
internetowej. Od 2014 roku, od 3 /2014 numeru, zupełnie odmieniony. Wiele miesięcy starań,
poszukiwań nowych rozwiązań, niezliczone ilości rozmów, różnych koncepcji i uzgodnień. Było warto.
Dzisiaj dostrzegam konieczność kolejnych zmian. Stojąc w miejscu- cofamy się.
Strona internetowa- również zmieniona. Wprowadzone zmiany to efekt ciężkiej pracy. Podziękowania
należą się Panu Łukaszowi Płaczkowskiemu. Codzienna ilość odwiedzin na naszej stronie bardzo nas cieszy
ale też zobowiązuje do ciągłych zmian. Tu również nie stoimy w miejscu.
Ponad 5 tys. teczek osobowych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wpisanych do rejestru pielęgniarek
i położnych prowadzonego przez okręgową radę zostało dokładnie sprawdzone. Ciężką i żmudną pracę
wykonała Pani Izabela Arendarczyk. Nie sposób określić ile godzin mozolnej pracy, aby je uporządkować.
Niestety nie wszystkie Koleżanki i Koledzy wywiązują się z ustawowego obowiązku zgłaszania wszelkich
zmian. Zupełnie niezrozumiała i nieuzasadniona złość Koleżanek i Kolegów, kiedy zwracamy się z pismem
o uzupełnienie brakujących danych.
Zakończona została archiwizacja dokumentów zgromadzonych od 1991 roku. Bardzo dużo dokumentacji
zostało zbrakowane. Dokumenty Kat. A, B i C zostały zarchiwizowane, spisane i opisane. Dzisiaj z łatwością
możemy odszukać każdy potrzebny dokument. Od 1 stycznia br. wdrożona została Instrukcja Kancelaryjna.
Komplet normatywów kancelaryjno-archiwalnych, opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
obejmuje Instrukcję kancelaryjną, Jednolity rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcję w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwum. Wszystkie teczki są starannie opisane. Grzbiety segregatorów opisane
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Ułatwia pracę w sekretariacie wprowadzony system
elektronicznego prowadzenia księgi pism przychodzących i wychodzących.
Prowadzimy elektroniczny Centralny Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
Zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. wnioski przyjmujemy wyłącznie
w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
ePUAP. Osoby, które mają jakiekolwiek problem z wypełnieniem i wysłaniem wniosku, w siedzibie izby,
w obecności pracownika biura, wspólnie wypełniają wniosek. Forma papierowa składania wniosku jest już
niemożliwa.
Coraz większa ilość pielęgniarek i położnych przechodzi z umów o pracę na umowy cywilno-prawne,
pojawiają się liczne problemy. Niestety nie zawsze korzystamy z porad prawnych zatrudnionych w izbie
prawników-Pani Doroty Pakula i Pana Michała Krajcarza zatrudnionego od sierpnia 2014r.
Wszystkie posiedzenia rady czy prezydium pod względem prawnym zabezpiecza obecny na posiedzeniach
prawnik. Z porad prawnych, które dla członków OIPiP są nieodpłatne może skorzystać każdy, kto tej
pomocy potrzebuje. Po raz kolejny apeluję- korzystajmy z porad prawnych. Każdą wątpliwość w sprawach
zawodowych wyjaśnić należy przed złożeniem podpisu.
Pani Dorota Pakuła prowadzi sprawy prawne biura i obsługę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
Pan- Michał Krajcarz radca prawny prowadzi również sprawy prawne biura, obsługuje Okręgowy Sąd
Pielęgniarek i Położnych. Strony postępowania mają prawo do obrony, w przypadku odwołania nie będzie
dochodziło do konfliktów interesu w celu zachowania bezstronności. Proszę przyjąć moje serdecznie
podziękowania.
W okresie sprawozdawczym odbyły się
- 22 posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, na których podjętych zostało 528 uchwał
oraz 59 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podjętych zostało 950 uchwał.
Łącznie podjętych zostało 1478 uchwał.
Setki godzin przepracowanych przez członków ORPiP i Prezydium. Ogromny wkład pracy Pani Sekretarz
ORPiP Małgorzaty Hrycak. Składam serdeczne podziękowania.

Posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położonych oraz Prezydium Okręgowej Rady odbywały się
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem w oparciu o obowiązujący Regulamin Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych. Mimo coraz większych problemów wynikających z oddelegowania na czas trwania
posiedzeń frekwencja była na poziomie 84 % - rada, 97% prezydium.
Szczegóły przedstawia zamieszczona poniżej tabela.
Podjęte
uchwały

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.
RAZEM

PIELĘGNIARKI

POŁOŻNE

PIELĘGNIARKI

POŁOŻNE

PIELĘGNIARKI

POŁOŻNE

PIELĘGNIARKI

POŁOŻNE

Stwierdzenie

26

6

30

5

16

4

20

1

108

Wpis do OIPiP

23

3

19

1

11

1

28

5

91

Skreślenie
z OIPiP

22

2

20

2

15

3

18

2

84

Zgony

3

0

23

4

7

1

16

2

56

Zaprzestanie

3

0

3

1

7

1

8

2

25

Skierowanie na
przeszkolenie

14

3

12

2

5

3

6

0

45

Kwalifikacje
zawodowe

12

0

32

3

22

2

28

1

100

Za nami
Klasyfikacja procedur ICNP- Międzynarodowa klasyfikacja dla praktyki pielęgniarskiej.
Uznanie kwalifikacji zawodowych wszystkim polskim pielęgniarkom i położnym, włączając absolwentki
liceów medycznych czy studium medycznego.
Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych.
Z danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu -zarejestrowanych
i uprawnionych do wykonywania zawodów jest 5490 osób, w tym :
4906 pielęgniarek, 108 pielęgniarzy, 476 położne
Dramatycznie przedstawiają się przedziały wiekowe osób wykonujących zawód.. Nikt nie ma wątpliwości,
że należy szybko podjąć działania, aby zawód pielęgniarki i położnej był zawodem atrakcyjnym. Jest jeden
sposób- zmiana zasad wynagradzania i obciążania dodatkowymi zadaniami, nie wynikającymi z kompetencji
pielęgniarek i położnych. Umowy cywilnoprawne, u kilku pracodawców- nie rozwiążą problemów
zatrudnienia. Praca powyżej 280 godzin stwarza ogromne zagrożenie dla pacjenta, ale również dla
pielęgniarki i położnej.
16 grudnia 2014 r. podjęta została uchwała Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zawarcia
porozumienia o współpracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z Ogólnopolskim
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych Regionu Dolnośląskiego do działania na rzecz poprawy
sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. Zawarte Porozumienie, wspólne działania odniosły skutek.
Na chwilę obecną możemy mówić o sukcesie – są podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Nie wszystkie
pielęgniarki i położne zostały uwzględnione. Nie poprzestajemy w swoich działaniach.
W obliczu ogromnego zagrożenia zdrowia i życia Polaków, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
uruchamia inicjatywę, której centralnym punktem jest zbieranie podpisów pod petycją
w formie recepty. Za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy się o 54 tys. Oczywiście
włączyliśmy się w Kampanię Społeczną. Wspólnie zebraliśmy 7268 podpisanych recept.
Przed nami jeszcze wiele innych do rozwiązania ważnych ale zarazem trudnych problemów.
Trudno jest zapisać pracę czterech lat na kilku stronach. Jestem przekonana, że dzisiaj mam zaszczyt
i przyjemność stanąć przed Tymi, dla których zadania i zasady działania samorządu są znane, że decyzję
o kandydowaniu na delegata podjęli po to , aby dokładać cegiełkę do cegiełki, kolejną i jeszcze kolejną ,
przyczyniając się do podnoszenia prestiżu zawodowego, godnie reprezentować zawód i chronić go.

Nikt chyba bardziej niż ja, nie ma prawa powiedzieć, że w pielęgniarstwie zaszły ogromne zmiany.
Pielęgniarstwo –„wczoraj i dziś” to przepaść.
Dla każdej pielęgniarki i położnej czynnej zawodowo zakupione zostały „przypinki – czepki”.
Wy, którzy otrzymaliście mandat Delegata, kredyt zaufania od swoich wyborców jako pierwsi będziecie
podkreślać przynależność do grupy zawodowej.
Szanowni Delegaci - bez zaangażowania członków rady, organów - przewodniczących i członków, komisji
i zespołów, pracowników biura, prawników nic nie byłoby możliwe. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
Przed nami wybory. Jestem przekonana, że będą to odpowiedzialne i przemyślane decyzje.
Tym, którzy poddadzą się ocenie wyborców - życzę powodzenia.
Bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek w Wałbrzychu
za okres trwania VI kadencji.

Przewodnicząca ORPiP
Maria Pałeczka

Sprawozdanie kadencyjne
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
za lata 2011-2015

Szanowni Delegaci, składam przed Wami kadencyjne sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych VI Kadencji.
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

•
•
•

•
•
•
•
•

Kopeć Lilianna
Łybacka – Klęk Irena
Sobolewska Iwona
Leksowska – Osińska Katarzyna
Iwańczuk Iza
Korzeniewska Ewa
Michańcio Iwona
Pieprz – Pankiewicz Elżbieta
Rawa Anna
Sikora Dorota
Szyc Monika

Przewodnicząca Sądu
Z-ca Przewodniczącej Sądu
Z-ca Przewodniczącej Sądu
Sekretarz Sądu
Członek Sądu
Członek Sądu
Członek Sądu
Członek Sądu
Członek Sądu
Członek Sądu
Członek Sądu

Zadaniem Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych (OSPiP) jest:
rozpatrywanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesionych przez Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
składanie Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych informacji o stanie prowadzonych spraw,
składanie Okręgowemu Zjazdowi Pielęgniarek i Położnych rocznego i kadencyjnego sprawozdania.
Tryb wewnętrznego funkcjonowania OSPiP określa Regulamin pracy Sądu, który zapewnia
prawidłowe postępowanie przy realizacji zadań dla których OSPiP jest powołany.
W 2012 r. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu nie rozpatrywał żadnej sprawy.
Członkowie OSPiP uczestniczyli w następujących szkoleniach:
26.04.2012 r.-Przemoc i jej przeciwdziałanie, stosowanie procedury Niebieska Karta.
17.05.2012 r. -Konferencji szkoleniowej – Prawo w zawodzie Pielęgniarki i Położnej
w oparciu o Ustawę o działalności leczniczej a dnia 15 kwietnia 2011 r.
07.09.2012 r. Szkoleniu Przewodniczących i członków Okręgowych Sądów Pielęgniarek
i Położnych we Wrocławiu.
19.10.2012 r.-Konferencji – Współczesne pielęgniarstwo wobec problemów
etyczno – prawnych w Poznaniu.
23.11.2012 r. Konferencji – Zarządzenie pielęgniarstwem wobec zmian w opiece zdrowotnej w
Polsce.

W 2013 r. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu nie rozpatrywał żadnej sprawy.
Członkowie OSPiP uczestniczyli w następujących szkoleniach:
•
12. 06. 2013 r. -Zdarzenie medyczne.
•

23 – 24.10.2013 r. - Podstawy prawne funkcjonowania Okręgowych Sądów Pielęgniarek
i Położnych oraz zasad funkcjonowania tych sądów.

•

26. 11. 2013 r. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych.
W 2014 roku Członkowie OSPiP uczestniczyli w następujących szkoleniach:

•
•
•

15 – 16 maja 2014 r. -Położna a współczesne prawo.
24.11.2014 r. - Medyczny błąd pielęgniarski.
09.12. 2014 r. - Zawiłości prawa w pracy pielęgniarki i położnej.

Dnia 18.02.2014 r. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych przeprowadził rozprawę, rozpatrywaną
w dwóch terminach, która zakończyła się orzeczeniem kary nagany.
Członkowie OSPiP spotkali się dwukrotnie.
•
Pierwsze spotkanie odbyło się 17.09.2014 r. i dotyczyło zapoznania się z wnioskiem o ukaranie
położnej, na spotkaniu dokonano wyboru składu orzekającego.
•
Drugie spotkanie odbyło się 15.10.2014 r., na którym podjęto niezbędne czynności przygotowawcze
w przeprowadzeniu rozprawy, którą wyznaczono na dzień 04.02.2015 r.
Dnia 04.02.2015 r. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych przeprowadził rozprawę, która zakończyła
się orzeczeniem kary ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres 1 roku.
13 października 2015 r. członkowie OSPiP uczestniczyli w konferencji z cyklu jesienne spotkania
z autorytetem – Odpowiedzialność i bezpieczeństwo prawne pielęgniarki i położnej.
Przewodnicząca OSPiP brała udział w posiedzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
i posiedzeniach Prezydium Okręgowej Radny Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.
Szanowni Delegaci, zanim poproszę Państwa o przyjęcie sprawozdania z działalności OSPiP w
Wałbrzychu chciałaby zauważyć, iż praca w tak ważnym i odpowiedzialnym organie jak Sąd jest bardzo
trudna, wymaga znajomości przepisów prawnych nie tylko wynikających z prawa medycznego ale również
znajomości przepisów postępowania karnego. Zanim zgłosimy nasze kandydatury zastanówmy się czy nie
kierują nami emocje czy będziemy dysponować stosowną ilością czas wolnego aby poświęcić go na rzecz
pracy w Sądzie i samorządzie zawodowym.
Z tego miejsca chciałabym podziękować Pani Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych, Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Prezydium, Okręgowemu Rzecznikowi
Odpowiedzialności Zawodowej, Pracownikom Biura za pomoc w prowadzeniu obsługi kancelaryjnej Sądu
i wszystkim osobom, z którymi dane mi było spotkać się podczas mojej pracy w OSPiP w Wałbrzychu.
Nowym władzą, które zostaną wybrane do pracy w samorządzie życzę wytrwałości
w realizacji ustawowych zadań.
Dziękuję za uwagę i proszę o przyjęcie sprawozdania.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
mgr Lilianna Kopeć

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU
ZA OKRES VI KADENCJI od listopada 2011 r. – listopada 2015 r.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu działał na podstawie art.35 ust.1 pkt.3 Ustawy
z dnia 1.07.2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.Nr.174, poz1038)
Na XXVI Zjeździe Sprawozdawczo –Wyborczym Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
w dniu 28.10.2011 r. na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej i Uchwały Nr 9/XXVI/2011 zatwierdzony
został wybór Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych i jego
zastępców:
Wydrzyńska Irena
1.
2.
3.
4.
5.

Dudziak Dorota
Gierlach Agata
Pochroń Lidia
Ursaki Renata
Wachowiak-Bobkiewicz Anna

Okręgowy Rzecznik
Z-ca Okręgowego Rzecznika
Z-ca Okręgowego Rzecznika
Z-ca Okręgowego Rzecznika
Z-ca Okręgowego Rzecznika
Z-ca Okręgowego Rzecznika

W niezmiennym składzie i ORzOZPiP i jego zastępcy pracowali całą kadencję.
Tryb wewnętrznego funkcjonowania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i
Położnych określa Regulamin, zapewnia on właściwe postępowanie w realizacji zadań przez Okręgowych
Rzeczników.
W okresie sprawozdania Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek
i Położnych w Wałbrzychu przeprowadził następujące sprawy:
Od listopada 2011 do grudnia 2011 r.



Umorzono 26.11.2011 r. postępowanie wyjaśniające, które wszczęto 8.09.2011 r.
28.11.2011 r. wszczęto postępowanie wyjaśniające dotyczące nieetycznego zachowania pielęgniarki
koordynującej - umorzono 7.02.2012 r.

ROK 2012





24.04.2012 r. – skarga na pracownika poradni specjalistycznej dotycząca nie zarejestrowania do
lekarza – 18.09.2012 r. odmowa wszczęcia postępowania
24.07.2012 r.- skarga na przełożoną pielęgniarek za nieetyczne zachowanie - 7.09.2012 r. odmowa
wszczęcia postępowania (prowadził z/ca ORzOZPiP)
23.10.2012 r. wszczęto postępowanie wyjaśniające dotyczące prawidłowości postępowania
personelu Izby Przyjęć w szpitalu -7.01.2013 r. postępowanie umorzono
3.12.2012 r. wszczęto postępowanie wyjaśniające dotyczące wydania prawa wykonywania zawodu
pielęgniarki położnej i domniemanego posługiwania się tym prawem - 12.05.2014 r. wniosek o
ukaranie do Okręgowego Sądu Pielęgniarek
i Położnych w Wałbrzychu ( w tej sprawie Okręgowy Rzecznik zwracał się do Naczelnego Rzecznika
o przedłużenie postępowania wyjaśniającego -26.03.2013
do 4.11.2013; 18.07.2013 do 4.11.2013; 29.10.2013 do 4.06.2014 r.
W tej sprawie również wysłano zawiadomienie do Prokuratury
o możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę, wobec której prowadzone jest postępowanie.

ROK 2013







15.02.2013 r. wszczęto postępowanie wyjaśniające dotyczące naruszenia dóbr osobistych i
obrażania – 06.08.2013 r. - wniosek o ukaranie do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w
Wałbrzychu (postępowanie to prowadził z/ca ORZOZPiP)
7.05.2013r. wszczęto postępowanie wyjaśniające dotyczące nieetycznego postępowania
pielęgniarki - 20.10.2013 r. postępowanie umorzono
3.07.2013 r. - Skarga dotycząca odmowy zarejestrowania na wizytę domową lekarską przez
pielęgniarkę - 29.11.2013 r. odmowa wszczęcia postępowania
18.07.2013 r. – skarga o brak profesjonalizmu pielęgniarki zatrudnionej
w POZ - 27.09.2013 r. odmowa wszczęcia postępowania
25.10.2013 r. - o nieetyczne postępowanie i zachowanie pielęgniarki – 7.11.2013 odmowa
wszczęcia postępowania

ROK 2014

















13.01.2014 –wszczęci postępowania wyjaśniającego dotyczącego przekroczenia kompetencji
zawodowych przez pielęgniarza
- 21.11.2014 r. umorzono postępowanie wyjaśniające (w tej sprawie ORzOZPiP zawiadomił
Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę wobec której toczy się
postępowanie wobec powyższego sprawa została zawieszona 28.02.2014 r., a następnie
29.09.2014 r. podjęto ponownie postępowanie)
23.07.2014 r. - wszczęto postępowanie wyjaśniające dotyczące naruszenia zasad etyki przez
pielęgniarkę w szpitalu ginekologiczno-położniczym - 21.11.2014 r. postępowanie umorzono
(prowadził z/ca ORzOZPiP )
29.09.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego pracy pielęgniarki w SOR 30.07.2015 r. umorzenie postępowania
1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w
zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki
i położnej bez wpisu do centralnego rejestru indywidualnych praktyk
i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich - 17.03.2015 r. – umorzono postępowanie
(prowadził zastępca ORzOZPiP)
1.12.2014 – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu
do centralnego rejestru indywidualnych praktyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich 17.03. 2015 r. - umorzono postępowanie (prowadził zastępca ORzOZPiP)
1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w
zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki
i położnej bez wpisu do centralnego rejestru indywidualnych praktyk i w zaleganiu
w opłacaniu składek członkowskich - 17.03.2015 r. - umorzono postępowanie (prowadził zastępca
ORZOZPiP)
1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w
zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu do centralnego rejestru
indywidualnych praktyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich - przedłużenie
prowadzenia postępowania przez Naczelnego Rzecznika do 1.12.2015 r. Sprawę umorzono
22.10.2015 r.
1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w
zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu
do centralnego rejestru indywidualnych praktyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich 30.05.2015 r. - umorzono postępowanie
1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w
zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu do centralnego rejestru



















indywidualnych praktyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich - 30.05.2015 r. umorzono postępowanie
1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w
zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu do centralnego rejestru
indywidualnych praktyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich - 29.07.2015 r. –
umorzono postępowanie
1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w
zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu do centralnego rejestru
indywidualnych praktyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich - 23.03.2015 r. umorzono postępowanie (prowadził zastępca ORzOZPiP)
1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w
zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu do centralnego rejestru
indywidualnych praktyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich - 23.03.2015 r.
umorzono postępowanie (prowadził zastępca ORzOZPiP)
1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w
zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu do centralnego rejestru
indywidualnych praktyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich - przedłużenie
postępowania przez Naczelnego Rzecznika do 1.12.2015r. – sprawa w toku
1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w
zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu do centralnego rejestru
indywidualnych praktyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich - 23.03.2015 r. umorzono postępowanie (prowadził zastępca ORzOZPiP)
1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w
zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu do centralnego rejestru
indywidualnych praktyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich - 25.02.2015 r.umorzono postępowanie (prowadził zastępca ORzOZPiP)
1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w
zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu do centralnego rejestru
indywidualnych praktyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich - 24.02.2015 r.umorzono postępowanie (prowadził zastępca ORzOZPiP)
1.12.2014 – wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu do centralnego rejestru indywidualnych
praktyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich - 16.03.2015 r. -umorzono
postępowanie
(prowadził zastępca ORzOZPiP)
6.11.2014 r. skarga dotycząca nieprawidłowości w poradni alergologicznej – 24.03.2014 r. prośba
do Naczelnego Rzecznika zmianę rzecznika na rozpatrzenie
w/w sprawy z uwagi na fakt, że Okręgowy Rzecznika jest pacjentem owej poradni

ROK 2015







25.03.2015 r. wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego odesłania pacjenta z gab.
zabiegowego do domu bez konsultacji z lekarzem przez pielęgniarkę - 22.10.2015 zamknięcie
postępowania wyjaśniającego i przekazanie sprawy do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
10.08.2015 r. –skarga dotycząca niewłaściwej opieki w Hospicjum
– 16.10.2015 r. – odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego
25.09.2015 r.- skarga dotycząca przyczyn śmierci pacjenta w szpitalu
– 2.10.2015 r. odmowa wszczęcia postępowania - sprawę odesłano do rozpatrzenia przez DIL we
Wrocławiu
20.09.2015 r. skarga Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca śmierci pacjenta w trakcie
unieruchomienia w oddziale – do rozpatrzenia przez Rzecznika nowej kadencji











9.10.2015 r. – skarga dotycząca nieprawidłowości w opiece nad pacjentem w DPS - do
rozpatrzenia przez Rzecznika nowej kadencji
Podsumowując cały okres działalności - kadencji - ORZOZPiP statystycznie można przedstawić:
23 - wszczętych postępowań wyjaśniających
7 – odmów wszczęcia postępowania wyjaśniającego
18 – sprawy umorzone
3 - sprawy do rozpatrzenia Przez Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
2 – sprawy zgłosił do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby wobec
których prowadzone było postępowanie wyjaśniające
1 sprawa w trakcie postępowania
2 sprawy do rozpatrzenia przez Rzecznika nowej kadencji

Przez cały okres trwania kadencji Okręgowy Rzecznik i jego zastępcy uczestniczyli
w Prezydium i Radzie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, i pełnili dyżury w każdy
ostatni wtorek miesiąca od 10.00 do 14.00, a w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym z biurem ORzOZ .
Zastępcy ORzPiP w latach 2012 – 2013 uczestniczyli 22 razy w rozmowach kwalifikacyjnych z
pielęgniarkami i położnymi po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższym niż 5 lat.
Okręgowy Rzecznik wydał 121 zaświadczeń dla pielęgniarek i położnych o niekaralności.
Organizował i uczestniczył w 22 szkoleniach i konferencjach.
Cały zespół uczestniczył w szkoleniu w Warszawie zorganizowanym przez Naczelnego Rzecznika, którego
celem było przygotowanie do prowadzenie postępowań wyjaśniających, ustaleniu zasad w prowadzeniu
dokumentacji, analizie aktów prawnych, prowadzeniu działalności prewencyjnej.

Proszę o przyjęcie sprawozdania
mgr Irena Wydrzyńska

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
w okresie VI kadencji w latach 2011- 2015

Okręgowa Komisja Rewizyjna działa zgodnie z art.7. ust. 1 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych
z dn. 1 lipca 2011 roku ( Dz. U z 2011, Nr174, poz. 1038), w oparciu o Ramowy Regulamin Okręgowej
Komisji Rewizyjnej, Plan Pracy oraz Harmonogram Posiedzeń i Kontroli.
I. Skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
1.
2.
3.
4.

Przewodnicząca- Monika Stanicka
Wice przewodnicząca- Alicja Ciszyńska
Sekretarz- Ewa Kowalska
Członkowie- Dorota Midor
Elżbieta Mierzejewska
Ewa Zalewska

II. Ilość posiedzeń i kontroli:
1. Posiedzeń- 18
2. Kontroli- 18
w tym –4 cząstkowe, niezaplanowane kontrole kasy OIPiP
III. Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Działalność finansowa i gospodarcza:
- kontrola dokumentów finansowo- księgowych i kasowych izby: obieg, księgowanie,
kontrola prawidłowego ich zatwierdzania,
- kontrola działalności kasy, dokumentów kasowych, przestrzeganie instrukcji kasowej
i pogotowia kasowego,
- kontrola dokumentacji związanej z refundacją kosztów kształcenia, oraz udzielania
zapomóg,
- prawidłowość prowadzenia druków ścisłego zarachowania,
- ocena wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych,
- rozliczenie delegacji służbowych,
- rozliczenie kosztów posiedzeń Rady i Prezydium Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
- analiza realizacji podjętych uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium dotyczących
działalności finansowej i gospodarczej,
- ocena stanu rachunku bankowego,
- kontrola kosztów działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
i Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
- spływ składek członkowskich
- analiza przyjętego planu finansowego
- zestawienie rocznych przychodów i kosztów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
IV. Ustalenia kontrolne:
- ewidencja finansowo-księgowa prowadzona jest na bieżąco, zgodnie z Ustawą
o Rachunkowości,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzona prawidłowo
- kasa prowadzona zgodnie z instrukcją kasową, pogotowie kasowe przestrzegane,
stan czeków kasowych zgodny z protokołami,
- faktury opisywane dokładnie i szczegółowo,
- ściągalność składek członkowskich wzrosła,
- wydawanie gotówki zgodnie z przeznaczeniem.
- koszt działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego
Sądu zgodny z zaplanowanym budżetem na każdy rok VI kadencji
- realizacja podjętych uchwał gospodarczych i finansowych nie budzi zastrzeżeń.
V. Istotne wnioski i zalecenia z przeprowadzonych kontroli:
Zalecenia: Okręgowa Komisja Rewizyjna zaleciła założenie Rejestru Uchwał finansowych
i gospodarczych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Okręgowa Komisja Rewizyjna zaleciła Komisji Kształcenia rozpatrywanie
wniosków dokładnie i kompletnie wypełnionych.
Okręgowa Komisja Rewizyjna zaleciła szczegółowe opisywanie faktur
tj. umieszczanie na fakturach numeru umowy i daty zawarcia.
Wnioski: Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskowała o szczegółowe opisywanie faktur,
rachunków uwzględniając numer podjętej uchwały lub umowy z zaznaczeniem
daty oraz organu zatwierdzającego te dokumenty, przyjmowanie dokładnie
wypełnionych wniosków o refundację kosztów kształcenia z zaznaczeniem daty
wpływu do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz dokumentacji
dotyczącej udzielanych zapomóg.
Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskowała o zmodyfikowanie wniosku
o Refundację Kosztów kształcenia w części dotyczącej pokwitowania odbioru
wykreślić numer konta ponieważ ta informacja znajduje się na pierwszej
stronie wniosku.
Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskowała o udostępnienie Dokumentu
Polityki Rachunkowości
Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskowała o powołanie biegłego rewidenta
celem przeprowadzenia badania finansowego w Okręgowej Izby
Pielęgniarek o Położnych w związku z kończącą się VI kadencją.
VI. Realizacja wniosków i zaleceń:
Wnioski i zalecenia pokontrolne realizowane były na bieżąco
VII. Frekwencja członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
- w posiedzeniach - 82%
- kontrolach - 83%
VIII. Frekwencja przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
- posiedzenia Okręgowej Rady - 100%
- posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady - 80%
W czasie trwania VI kadencji Okręgowa Komisja Rewizyjna opracowała Rejestr Uchwał
i Rejestr przeprowadzonych kontroli.
W 2012 roku Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Monika Stanicka i członek Dorota Midor
uczestniczyły w szkoleniu przeznaczonym dla członków Okręgowych Komisji Rewizyjnych zorganizowanym

prze Naczelną Komisję Rewizyjną. Szkolenie to odbyło się
w Warszawie.
W 2013 roku odbyła się wizytacja przeprowadzona przez Naczelną Komisję Rewizyjną.
Zakres przedmiotowy kontroli obejmował dokumentację Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Kontrola nie
wykazała żadnych znaczących uchybień i nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji. Okręgowa
Komisja Rewizyjna otrzymała wskazówki dotyczące wnikliwszego przeanalizowania podstaw prawnych w
oparciu o które są wydawane poszczególne dokumenty Okręgowej Komisji Rewizyjnej, oraz
przeanalizowanie Polityki Rachunkowości.
W 2014 roku odbyło się szkolenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzone przez Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Szkolenie obejmowało analizę Regulaminu Refundacji kosztów Kształcenia i
udzielania zapomóg, oraz zagadnienia dotyczące prawidłowej pracy Komisji Rewizyjnej.
Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej we wrześniu 2015 roku zostało przeprowadzone badanie
sprawozdania finansowego za rok 2014. Sprawozdanie finansowe jest przeprowadzone zgodnie z Ustawą o
Rachunkowości i z zasadami Polityki Rachunkowości. Według opinii biegłego rewidenta :
1. Nastąpił wzrost sumy bilansowej ok. 10% za całą kadencję.
2. Przychody ze składek wzrosły ok. 4%.
3. Koszty z działalności podstawowej wzrosły ok. 10%.
4. Zmniejszył się zysk z działalności statutowej ok. 29% ( ale Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
nie jest instytucją nastawioną na zysk)
Dziękuję wszystkim członkom Komisji za aktywne uczestniczenie podczas całej kadencji
w pracach Komisji. Dziękuję Pani Przewodniczącej , Okręgowej Radzie Pielęgniarek
i Położnych, Prezydium oraz pracownikom biura za stworzenie odpowiednich warunków do pracy.
Analizując pracę Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu Komisja Rewizyjna widzi wiele
pozytywnych osiągnięć Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:
- zwiększona została kwota refundacji za szkolenia specjalizacyjne, studia licencjackie
i magisterskie.
- przystosowanie pomieszczeń izby do przeprowadzenia szkoleń, spotkań, zmiana wizerunku izby
- założenie klimatyzacji
- organizowanie konferencji naukowych i szkoleń
- umożliwienie korzystania z porad i opinii prawnych
- wydawanie biuletynu, zmiana szaty graficznej,
- nowa strona internetowa
- zwiększona została ilość zaprenumerowanych Magazynów Pielęgniarki i Położnej,
- współpraca z ośrodkami szkoleniowymi,
- zawarcie porozumienia o współpracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych Regionu Dolnośląskiego
na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych
- wdrożenie Instrukcji Kancelaryjnej
- archiwizacja wszystkich zgromadzonych dokumentów
- pozytywna ocena wykonania budżetu w trakcie VI kadencji
- analiza i opiniowanie projektów Rozporządzeń Ministra Zdrowia
Szanowni Delegaci
Dziękuję za uwagę, Proszę o przyjęcie sprawozdania.
Przedstawiając wszystkie te osiągnięcia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, Okręgowa
Komisja Rewizyjna zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie Pielęgniarek
i Położnych VI kadencji.
Przewodnicząca OKR
mgr Monika Stanicka

