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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Czas mija tak szybko, że niczym w mgnieniu 
oka nadeszła czwarta transza ciężko wywal-
czonego przez nas wzrostu wynagrodzenia, 
którą po włączeniu do podstawy możemy 
nareszcie nazwać podwyżką. Za nami opinio-
wanie setek POROZUMIEŃ z Pracodawcami 
PODMIOTÓW MEDYCZNYCH, w których 
nie ma OZZPiP. Wiele z tych POROZUMIEŃ 
wymagało sporo negocjacji, aby przedsta-
wione w nich zasady podziału środków fi-
nansowych były klarowne i proporcjonalne/
sprawiedliwe. Niestety były też sytuacje, 
w których zmuszona byłam stanowczo wydać 
opinie negatywne. Dla Was to i tak dobra wia-
domość, gdyż w takim przypadku Pracodawca 
musi zgodnie z przepisami równo podzielić 
przyznane na ten cel podwyżkowy pieniądze 
– proporcjonalnie wg wymiaru zatrudnienia. 
Nie może samodzielnie różnicować! Dzięku-

ję lwiej części Pracodawców, którzy bardzo 
rzetelnie podeszli do tematu i bezproblemowo 
w porozumieniu opisali wszystko przejrzyście, 
jak należy. Świadczy to o zrozumieniu tema-
tu, iż mamy wspólny cel, by tak uatrakcyjnić 
wykonywanie naszych profesji, aby realizacja 
wszelkich świadczeń medycznych nie była za-
grożona brakiem naszej kadry PIELĘGNIAR-
SKIEJ. Podwyżki wynagrodzeń i odpowiednie 
warunki pracy (zgodne z uprawnieniami oraz 
w bezpiecznych normach) to jedyna skuteczna 
zachęta do tego, aby realizować się zawodowo 
w naszym kraju i naprawić dramatyczne nie-
dobory Pielęgniarek/rzy i Położnych w Polsce. 
Działań w tym zakresie pozostaje jeszcze wiele 
i mam nadzieję, że Władze naszego Samorzą-
du Zawodowego, które będą wybierane w na-
stępnym roku, dokonają przynajmniej drugie 
tyle co MY. Nie są to łatwe zadania, lecz każdy 
najmniejszy efekt jest wielkim sukcesem, bio-
rąc pod uwagę, jak wielki opór stawiany był 
i jest każdemu naszemu oczekiwaniu podwyż-
ki, chociażby o 100 czy 200 złotych. Zawsze 
okazuje się, że w takiej sytuacji mówi nam się, 
że jest NAS zbyt wiele… Sytuacje są arcytrud-
ne, ale nie niemożliwe do wywalczenia i re-
alizacji – stąd pomysł na okładkę niniejszego 
Biuletynu. Wierzmy w NASZ POTENCJAŁ!

 mgr Anna Czarnecka
 Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

 Podpisywanie porozumień podwyżkowych
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UwAGA! 
Ze względu na wdrożenie RODO 

w OIPiP w Gdańsku, informujemy, iż 
NIE UDZIELAMY TELEFONICZNIE 

INFORMACJI ZAwIERAJĄCYCH DANE 
OSOBOwE. W celu uzyskania informacji lub 
zmiany danych osobowych należy kontaktować 

się jedynie drogą tradycyjną pisemną lub mailową, 
podpisując się imieniem, nazwiskiem oraz podając 

numer PWZ – w celu identyfikacji uprawnień. 

KONTO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ 
IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

W dniu 13 lipca 2018 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium .
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania.

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 550/VII P/18 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komisji 
Socjalnej z dnia 10 lipca 2018 roku na 
ogólną sumę: 3050.00 zł brutto (trzy 
tysiące pięćdziesiąt zł 00/100). 

5 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 551/
VII P/18 w sprawie wskazania przed-
stawiciela samorządu do prac w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA Medica: kurs specjalistycz-
ny – Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych, 
w dniu 28.07.2018 r.
Miejsce: Wojewódzki Zespół Szkół Poli-
cealnych w Sztumie .

6 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
552/VII P/18 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszkoleniu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 
6 latach w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarki/położnej (jednej położnej).

7. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 553/
VII P/18 w sprawie wydania zaświad-

czenia po odbytym przeszkoleniu po 
przerwie w wykonywaniu zawodu łącz-
nie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednej pielęgniarce).

8. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
554/VII P/18 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszkoleniu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 
6 latach w wykonywaniu zawodu pie-
lęgniarki/położnej (jednej pielęgniarce).

9 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 555/VII P/18 w sprawie wy-
dania skierowania do odbycia przeszkole-
nia po przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 la-
tach w wykonywaniu zawodu pielęgniar-
ki/położnej (jednej pielęgniarce).

10. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielę-
gnacji Ran, Oparzeń i Odleżyn oraz Prze-
wodniczącej Komisji ds. Opieki Długo-
terminowej o pokrycie kosztów wyjazdu 
6 pielęgniarek do Danii w ramach współ-
pracy Komisji Opieki Długoterminowej 
i Leczenia Ran działających przy ORPiP 
z Pielęgniarkami Domu Opieki Lions 
Park w Danii . Realizacja wymiany do-
świadczeń zawodowych w tym zakresie 
odbędzie się w dniach 26-30 września 
2018 r. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 556/VII P/18 w tej sprawie .

11. Rozpatrzenie wniosku Członka Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
i Prezydium ORPiP o dofinansowanie 
kosztów realizacji Konferencji w zakre-
sie komunikacji, współpracy w zespole 
interdyscyplinarnym, prewencji zawo-
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dowej oraz realizacji nowości związa-
nych z wejściem Dyrektywy Unijnej 
RODO dla Pielęgniarek Pracujących 
w Środowisku Nauczania i Wychowa-
nia. Konferencja odbędzie się w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Gdańsku, sala 
Okrągła, dnia 29 sierpnia 2018 r. Podję-
cie jednogłośnie Uchwały Nr 557/VII 
P/18 w tej sprawie .

12. Przyjęcie jednogłośnie 3 Uchwał w spra-
wie wykreślenia z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą 
(Rejestr Praktyk Zawodowych) wpi-
su w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych (2 wykreśle-
nia indywidualnych praktyk pielęgniar-
skich, 1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki położnej): Uchwały NR 88/
IPP/PPL/2018/C, Uchwały NR 89/
IPA/PPL/2018/C, Uchwały NR 90/IPP/
PPL/2018/C.

13. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał dotyczących Prawa Wy-
konywania Zawodu od Uchwały Nr 
849/Z/VII/2018 do Uchwały Nr 867/Z/
VII/2018.
Stwierdzenia – 8 (w tym 1 pielęgniarz, 
1 położna), wpisy do rejestru – 4, wykre-
ślenia z rejestru – 7.

14. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 558/
VII P/18 w sprawie wskazania przed-
stawicieli samorządu do prac w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez: 
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu, kurs 
specjalistyczny, Ordynowanie leków 
i wypisywanie recept, cz. 1.

15. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka omówiła:
• pismo z Naczelnej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych skierowane do Mi-
nisterstwa Zdrowia oraz odpowiedź 

otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia, 
dotyczącą kwestii sfałszowanych 
dyplomów oraz udzielania infor-
macji przez organy samorządu pie-
lęgniarek i położnych w systemie 
IMI, jak i uczelnie wyższe,

• odpowiedź z firmy ubezpieczenio-
wej INTER Polska S.A. o przyzna-
niu odszkodowania tytułem zwrotu 
kosztów za poniesioną szkodę zwią-
zaną z uszkodzeniem fantomu jąder,

• pismo Dyrektora Polskiego Cen-
trum Edukacji z propozycją współ-
pracy w zakresie szkoleń dotyczą-
cych zasad minimalizowania ryzyka 
w zawodach medycznych. Zostanie 
wystosowane pismo do Adresata 
z odpowiedzią. W OIPiP w Gdań-
sku są organizowane cyklicznie 
bezpłatne konferencje prewencyjne. 
Realizatorem powyższych szkoleń 
jest Okręgowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych wspólnie z Okręgo-
wą Radą Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, 

• opinię prawną QA1061200 LEX 
będącą odpowiedzią na pytanie 
,,Czy świadczenie polegające na 
podaniu środków kontrastowych 
może pielęgniarka wykonać bez 
nadzoru lekarza?”. Powyższa opi-
nia zostanie zamieszczona na stro-
nie internetowej OIPiP w Gdańsku,

• raport z działań Pr prowadzonych 
na rzecz Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych, a dotyczący wszel-
kich działań prowadzonych przez 
NIPiP w miesiącu czerwcu 2018 r.,

16. Przedstawienie przez Przewodniczącą 
Annę Czarnecką:
• stanowisk oraz ich realizacji, prze-

kutych w Pakiet Szumowskiego. 

W celu uniknięcia zamętu informa-
cyjnego Przewodnicząca wysłała 
do Kadry Zarządzającej własny 
komunikat w tej sprawie i umieściła 
w mediach społecznościowych i na 
stronie OIPiP w Gdańsku z prośbą 
do Naczelnych Pielęgniarek i Na-
czelnych Pielęgniarzy oraz Dyrek-
torów ds. Pielęgniarstwa o informo-
wanie Pracowników: Pielęgniarek 
i Położnych nt. ,,Porozumienia/Pa-
kietu Szumowskiego”, dziś zostanie 
umieszczony również komunikat, 
który otrzymaliśmy w trakcie Pre-
zydium z NRPiP,

• odpowiedzi na pismo Redaktor 
z „Gazety Wyborczej”, przygoto-
wującej tekst na temat protestów 
pielęgniarek na Podkarpaciu. Pi-
smo zawiera informację, iż na Po-
morzu działają dwie Izby: OIPiP 
w Gdańsku i OIPiP w Słupsku, 
oraz dane dotyczące liczby Pie-
lęgniarek w OIPiP w Gdańsku: 
zarejestrowanych, czynnych za-
wodowo, przychodzących do za-
wodu (stwierdzenia), wydanych 
zaświadczeń o kwalifikacjach do 
wyjazdu za granicę, wykreśleń 
z powodu wyjazdu za granicę,

• zaproszenia na XIV Forum Rynku 
Zdrowia, które odbędzie się 23-24 
października 2018 r. w Warszawie,

• pisma od Pana Pawła W. poszuku-
jącego pielęgniarek (ekspertów) do 
realizacji zadania polegającego na 
opisie zawodu w określonych dzie-
dzinach. Zostanie przesłane pismo 
– odpowiedź w tej sprawie, 

• trudnej sytuacji Pielęgniarek pra-
cujących w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa w Gdańsku, które 
informują, iż nie otrzymują na czas/

regularnie „dodatku Zembali”, lecz 
MZ przekazuje je z wielkim opóź-
nieniem, a na dodatek teraz w za-
pisie ,,Pakietu Szumowskiego” te 
środki finansowe nie zostaną włą-
czone do podstawy wynagrodzenia 
Pielęgniarkom RCKiK, bo jest to 
podmiot podlegający bezpośred-
nio pod Ministerstwo Zdrowia, 
a nie NFZ. Pielęgniarki bardzo są 
z tego faktu niezadowolone, gdyż 
bardzo chcą, aby nareszcie nastąpił 
wzrost podstawy wynagrodzenia, 
bo dodatki są „niepewne”. W dniu 
dzisiejszym wpłynęło potwierdze-
nie, że 17.08.2018 r. jest spotkanie 
z Pielęgniarkami z RCK dotyczące 
ustalenia dalszych działań w celu 
zmiany sytuacji. Temat ten zgła-
szany był również i omawiany na 
Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Po-
łożnych i wnikliwie analizowany. 
Minister obiecał, iż będzie starał się 
przyśpieszyć przepływ tych środ-
ków finansowych z ministerstwa. 
Prezydium OrPiP wspiera wszel-
kie działania Pań Pielęgniarek 
w powyższej sprawie.

17. W związku z pismem od Pani Położ-
nej do OIPiP w Gdańsku, dotyczącym 
„zatrudniania Pielęgniarek na stanowi-
skach Położnych w pionie Położniczo-
-Ginekologicznym na oddziale gine-
kologicznym” oraz ustnych zgłoszeń 
od Pań Położnych do Przewodniczącej 
ORPiP w Gdańsku, Prezydium ORPiP 
zasięgnie w tej sprawie opinii Prawnika 
OIPiP w Gdańsku i nowej Pani Konsul-
tant w dziedzinie Pielęgniarstwa Gine-
kologiczno-Położniczego, a następnie 
niezwłocznie ustosunkuje się do zgło-
szonego problemu na kolejnym zebraniu 
Prezydium 26.07.2018 roku. 
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Obecnie – w świetle obowiązującej te-
matycznej opinii byłej Konsultant Woj. 
Danuty Adamczyk-Wiśniewskiej – takie 
praktyki są dopuszczalne.
Panie Położne zgłaszają i podkreślają, 
iż taki stan organizacji pracy uważają 
za wielce niebezpieczny dla Nich i Pod-
opiecznych. Dlatego:
Pani Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
jako Wiceprzewodnicząca, Położna OR-
PiP w Gdańsku została na Prezydium 
zobowiązana do pilnego spotkania się z 
Przedstawicielem Med. Zarządu właści-
wego podmiotu leczniczego celem wy-
jaśnienia sprawy i ewentualnych niepra-
widłowości oraz przedstawienia sprawy 
w dniu 26 lipca Członkom Prezydium. 

18. Zakończenie zebrania.

W dniu 20 lipca 2018 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 9 osób, Człon-
ków Prezydium .
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania.

4 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 868/Z/
VII/2018 do Uchwały Nr 910/Z/
VII/2018. Stwierdzenia – 41 (w tym 
pielęgniarze – 4, położne – 2), wpis do 
rejestru – 1, wykreślenia z rejestru – 1.

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
APeLU Prezydium Okręgowej rady 

W dniu 26 lipca 2018 roku odbyło się zebra-
nie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W zebra-
niu wzięło udział 8 osób, Członków Prezy-
dium, oraz Konsultant Wojewódzki Wojewo-
dy Pomorskiego w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Ginekologicznego i Położniczego.
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania.

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 559/VII P/18 w sprawie 
przyznania pomocy finansowej – zapo-
mogi dla pracownika biura OIPiP z sie-
dzibą w Rzeszowie. Pomoc finansowa 
nie została przyznana zgodnie z zapisem 
w Regulaminie Komisji Socjalnej.

5 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 560/VII P/18 w sprawie 
przyznania pomocy finansowej – zapo-
mogi dla Pielęgniarki na wniosek Pani 
Prezes NRPiP. Pomoc finansowa zosta-
ła przyznana w wysokości 200 zł.

6 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 561/VII P/18 w sprawie 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie braku 
podwyżek podstawy wynagrodzenia dla 
Pielęgniarek zatrudnionych w Domach 
Pomocy Społecznej. Apel zostanie skie-
rowany do Prezes Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Warszawie, Mi-
nister Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, jak i do wiadomości Okręgowych 
Rad Pielęgniarek i Położnych w Polsce.

6 . Zakończenie zebrania.

przyznania pomocy finansowej – zapo-
mogi dla Członka OIPiP w Szczecinie. 
Pomoc finansowa została przyznana 
w wysokości 200 zł.

7. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarzą-
du Fundacji Pomorskie Hospicjum 
dla Dzieci w sprawie dofinansowa-
nia Interdyscyplinarnej Konferencji 
Paliatywnej Pomorskiego Hospi-
cjum dla Dzieci ,,Wybrańcy Bogów 
umierają wcześniej”, która odbędzie 
się w Hotelu Mercure Gdańsk Stare 
Miasto w dniach 7-8 września 2018 
r . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
562/VII P/18 w tej sprawie . Dofinan-
sowanie zostało przyznane w wyso-
kości 500 zł.

8. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
563/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez: Interrete Sp. z o.o., ul. 
Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław: 
kurs specjalistyczny, Resuscytacja krą-
żeniowo-oddechowa dla pielęgniarek 
i położnych.

9 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej ORPiP w Rzeszowie w sprawie 
przyznania pomocy finansowej – za-
pomogi dla ciężko chorego męża pie-
lęgniarki z OIPiP z siedzibą w Rzeszo-
wie. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 564/VII P/18 w tej sprawie . Pomoc 
finansowa została przyznana w wy-
sokości 200 zł.

10. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 911/Z/
VII/2018 do Uchwały Nr 951/Z/
VII/2018. Stwierdzenia – 40 (w tym 2 
pielęgniarzy i 2 położne), wykreślenia 
z rejestru – 1. 

11. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka przedstawiła: 
• informację z Naczelnej Izby Pie-

lęgniarek i Położnych dotyczącą 
możliwości służby Pielęgniarek 
i Pielęgniarzy w Wojskach Obrony 
Terytorialnej. Oferta została za-
mieszczona na stronie internetowej 
OIPiP w Gdańsku,

• zaproszenie od Członka Zarządu 
Województwa Pomorskiego na 
spotkanie w dniu 2 sierpnia 2018 r. 
poświęcone problemom szczepień 
(odmowy szczepień) w Wojewódz-
twie Pomorskim. Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych reprezen-
towała będzie na zebraniu Sekretarz 
ORPiP Jolanta Zając, 

• stanowisko Nr 18 Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych dotyczą-
ce opracowania nowego produktu 
świadczeń zdrowotnych realizowa-
nych przez Pielęgniarki zatrudnio-
ne w Domach Pomocy Społecznej 
wraz z odpowiedzią Ministerstwa 
Zdrowia w tej kwestii,

• pismo z Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych z prośbą o zaopi-
niowanie projektu Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia zmieniającego 
Rozporządzenie w Sprawie Świad-
czeń Gwarantowanych z Zakresu 
Rehabilitacji Leczniczej, po prze-
analizowaniu projektu zostanie 
przesłana opinia,

• prośbę z Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych o zaopiniowanie 
projektu Ustawy o Przeciwdzia-
łaniu Narkomanii. Projekt został 
przekazany do analizy i zaopinio-
wania Konsultantowi Wojewódz-
kiemu Wojewody Pomorskiego 
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w dziedzinie Pielęgniarstwa Psy-
chiatrycznego,

• pismo od Dyrektora Wydziału 
Zdrowia Pomorskiego Centrum 
Zdrowia Publicznego działającego 
z upoważnienia Wojewody Pomor-
skiego o zaopiniowanie kandydatu-
ry na Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratun-
kowego. W związku z brakiem zna-
jomości proponowanej Osoby, jak 
i jej działań, Prezydium nie mogło 
zaopiniować pozytywnie powyż-
szej kandydatury, gdyż nie posia-
dało dostatecznych danych doty-
czących proponowanej Kandydatki. 
Odpowiedź została przesłana do 
Dyrektora Pomorskiego Centrum 
Zdrowia Publicznego,

• korespondencję Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych z Mini-
strem Zdrowia w sprawie elimi-
nowania Pielęgniarek systemu ze 
składu Zespołów ratownictwa 
Medycznego w systemie Pań-
stwowe ratownictwo Medyczne, 
gdzie Minister Zdrowia odpowiada, 
iż w Ministerstwie Zdrowia swo-
imi działaniami w żaden sposób 
nie ogranicza liczby Pielęgniarek 
pracujących w systemie PRM. Na-
tomiast Ustawa z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym ratownic-
twie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 160), która określa zasady 
organizacji i funkcjonowania sys-
temu ratownictwa Medycznego, 
nie wprowadza żadnych ograni-
czeń dotyczących zatrudnienia 
Pielęgniarek systemu, 

• wiadomość przesłaną drogą e-mail 
bez podania danych identyfikacyj-
nych Nadawcy dotyczącą braku 

wypłacania tzw. Zembalowego 
w jednym ze szpitali w wojewódz-
twie pomorskim. Zostało wystoso-
wane pismo drogą zwrotną o poda-
nie danych Nadawcy wraz z nume-
rem Prawa Wykonywania Zawodu 
w celu identyfikacji, 

• informację, iż 12 września 2018 r. 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Gdańsku odbędzie się Konfe-
rencja Prewencyjna rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku, na którą serdecznie zaprasza 
Koleżanki i Kolegów.

Wiceprzewodnicząca, Pani Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska przedstawi-
ła przebieg spotkania z Dyrektorem ds. 
Medycznych jednego ze szpitali, Przed-
stawicielami Komisji ds. Położnych OR-
PiP i Personelem z oddziału, z którego 
wpłynęło od Położnej pismo dotyczące 
zatrudniania Pielęgniarek na stanowi-
skach Położnych w pionie Położniczo-
-Ginekologicznym. Pani Wiceprze-
wodnicząca poprosiła Pana Dyrektora 
o odniesienie się do powyższego pisma. 
Czekamy na pisemną odpowiedź i usto-
sunkowanie się do zarzutu.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka w związku z zatrudnianiem Pie-
lęgniarek na stanowiskach Położnych 
w pionie Położniczo-Ginekologicznym 
przedstawiła opinię Wojewódzkiego 
Konsultanta Wojewody Pomorskiego 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Gineko-
logicznego i Położniczego dr n. med. 
jolanty Olszewskiej, którą Członkinie 
Prezydium wnikliwie przeanalizowały. 
Obecna na zebraniu Pani Konsultant 
bardzo szczegółowo uzasadniła swoje 
stanowisko zawarte w opinii. Następnie 
po dyskusji Prezydium OrPiP pod-

jęło Stanowisko w tej sprawie, które 
zostało przesłane do Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego, Wicemarszałka 
Województwa Pomorskiego Pana Pawła 
Orłowskiego, Wojewody Pomorskiego 
oraz Prezesów/Dyrektorów szpitali, Pie-
lęgniarek Naczelnych/ Dyrektorów ds. 
Pielęgniarstwa. 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku, stojąc na 
straży bezpieczeństwa wykonywania na-
szych profesji zgodnie z kwalifikacjami 
i uprawnieniami oraz bezpieczeństwa na-
szych Podopiecznych i Pacjentów, w całej 
rozciągłości popiera opinię Konsultanta 
Wojewódzkiego Wojewody Pomor-
skiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Gi-
nekologicznego i Położniczego dr n. med. 
Jolanty Olszewskiej ZAKAZUjĄCĄ 
StOSOWANIA PrAKtyK zatrud-
niania Pielęgniarek na stanowiskach Po-
łożnych w pionie Położniczo-Ginekolo-
gicznym. Opinia w sprawie zatrudniania 
Pielęgniarek na stanowiskach Położnych 
w pionie Położniczo-Ginekologicznym 
z dnia 8 lipca 2018 roku jest poparta Opi-
nią Prawnika Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku i ze względu 
na swoją wagę powinna być PiLNie 
wprowadzona w życie, co wyeliminuje 
wyżej wymienione nieprawidłowości za-
grażające Pacjentom.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka kieruje prośbę do Przewod-
niczących, jak i Członków Komisji 
tematycznych działających przy Okrę-
gowej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, aby wszelkie działania 
podejmowane były w porozumieniu 
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położ-
nych i Prezydium ORPiP w konkretnie 
powierzonych sprawach przez Radę lub 
Prezydium ORPiP .

Pani Marzena barton, Członek Pre-
zydium OrPiP w Gdańsku, zaprosiła 
Członków Prezydium na konferencję 
Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniar-
stwa, która odbędzie się w Nowym To-
myślu w dniach 5-6 października 2018 r.

12. Zakończenie zebrania

W dniu 10 sierpnia 2018 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 9 osób, Człon-
ków Prezydium .
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania.

4 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały nr 952/Z/
VII/2018 do Uchwały nr 968/Z/
VII/2018 . Stwierdzenia – 13 (w tym 
1 pielęgniarz i 4 położne), wpis do reje-
stru – 1 położna, duplikat – 1, wykreśle-
nia z rejestru – 2 (w tym 1 położna).

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 565 /VII P/18 w sprawie 
wpisu zmiany danych do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych 
przez KLINIKA FFX – Grażyna Maria 
Nowak. Zmiana dotyczy wpisu danych 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych, kursu specjalistycznego Re-
suscytacja krążeniowo-oddechowa, kurs 
dla pielęgniarek i położnych.

6 . Zakończenie zebrania.
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W dniu 20 sierpnia 2018 roku odbyło się ze-
branie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Członków 
Prezydium .
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania.

4 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 566/VII P/18 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komisji 
Socjalnej z dnia 14 sierpnia 2018 roku na 
ogólną sumę: 800.00 zł brutto (osiem-
set zł 00/100). 
Przy podejmowaniu powyższej Uchwa-
ły zostało rozpatrzone odwołanie jednej 
Pielęgniarki od decyzji Komisji Socjalnej. 
Prezydium podtrzymało decyzję Komi-
sji Socjalnej, tj . nieprzyznania pomocy 
finansowej dla Pielęgniarki z przyczyny 
niespełnienia wymogów regulaminowych.

5 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 567/VII P/18 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

6 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
568/VII P/18 w sprawie wydania skie-
rowania do odbycia przeszkolenia po 
przerwie w wykonywaniu zawodu łącz-
nie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednej pielęgniarce).

7. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
569/VII P/18 w sprawie wydania skie-

rowania do odbycia przeszkolenia po 
przerwie w wykonywaniu zawodu łącz-
nie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach, 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednej położnej).

8. Podjęcie jednogłośnie Aneksu Nr 1 
z dnia 20.08.2018 r. do Uchwały Nr 
558/VII P/18 z dnia 13 lipca 2018 r. Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku w sprawie uru-
chomienia kształcenia podyplomowego 
w formie kursu specjalistycznego i po-
wołania kierownika.

9 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 570/VII P/18 w sprawie 
wskazania przedstawiciela kadry dydak-
tycznej do prac w komisji egzaminacyj-
nej, kursów specjalistycznych w zakre-
sie kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez OIPiP w Gdańsku:
Programy dla Pielęgniarek:
• Leczenie ran,
• Pielęgnowanie pacjenta dorosłego 

wentylowanego mechanicznie,
• Szczepienia ochronne,
• Żywienie dojelitowe i pozajelitowe.
Programy dla Położnych:
• Edukacja i wsparcie kobiety w okre-

sie laktacji,
• Leczenie ran,
• Monitorowanie dobrostanu płodu 

w czasie ciąży i podczas porodu,
• Szczepienia ochronne .
Programy dla Pielęgniarek i Położnych:
• Resuscytacja krążeniowo-odde-

chowa,
• Resuscytacja krążeniowo-odde-

chowa noworodka,
• Terapia bólu ostrego u dorosłych,
• Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego u doro-
słych,

• Wywiad i badanie fizykalne.

10. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 571/
VII P/18 w sprawie wskazania przed-
stawiciela samorządu do prac w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA Medica Sp. z o.o.:
• kurs specjalistyczny Wywiad i ba-

danie fizykalne,
• kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa. 
11. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 572/

VII P/18 w sprawie wskazania przed-
stawiciela samorządu do prac w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA Medica Sp. z o.o.: kurs kwalifi-
kacyjny Ochrona zdrowia pracujących. 

12. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 573/VII P/18 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych kursu kwalifikacyj-
nego Pielęgniarstwo Anestezjologiczne 
i Intensywnej Opieki w Położnictwie 
i Ginekologii dla położnych organizo-
wanego przez PULS-MEDIC Sp. z o.o.

13. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 574/VII P/18 w sprawie 
wskazania przedstawiciela samorządu 
do prac w komisji egzaminacyjnej, kur-
sów specjalistycznych w zakresie kształ-
cenia podyplomowego prowadzonego 
przez OIPiP w Gdańsku:
Programy dla Pielęgniarek:
• Leczenie ran,
• Pielęgnowanie pacjenta dorosłego 

wentylowanego mechanicznie,
• Szczepienia ochronne,
• Żywienie dojelitowe i pozajelitowe.
Programy dla Położnych:
• Edukacja i wsparcie kobiety w okre-

sie laktacji,
• Leczenie ran,

• Monitorowanie dobrostanu płodu 
w czasie ciąży i podczas porodu,

• Szczepienia ochronne .
Programy dla Pielęgniarek i Położnych:
• Resuscytacja krążeniowo-odde-

chowa,
• Resuscytacja krążeniowo-odde-

chowa noworodka,
• Terapia bólu ostrego u dorosłych,
• Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego u doro-
słych,

• Wywiad i badanie fizykalne.
14. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 

Uchwały Nr 575/VII P/18 w sprawie 
pokrycia kosztów uczestnictwa Człon-
ków Prezydium ORPiP w XIV Forum 
Rynku Zdrowia w Warszawie w dniach 
23-24 października 2018 r. Na Forum 
omawiana jest aktualna sytuacja oraz 
trendy Służby Zdrowia.

15. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 576/
VII P/18 w sprawie wydania zaświad-
czenia po odbytym przeszkoleniu po 
przerwie w wykonywaniu zawodu łącz-
nie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednej pielęgniarce).

16. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał dotyczących Prawa Wy-
konywania Zawodu od Uchwały Nr 
969/Z/VII/2018 do Uchwały Nr 978/Z/
VII/2018. Stwierdzenia – 8 (w tym 3 po-
łożne i 1 pielęgniarz), wpis do rejestru – 
1, wykreślenie z rejestru – 1.

17. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
poinformowała, iż 11 sierpnia 2018 r. 
odeszła od nas na zawsze URSZULA 
KRZYŻANOWSKA-ŁAGOWSKA 
– Prezes Naczelnej rady Pielęgnia-
rek i Położnych pierwszej kadencji. 
Odeszła Osoba ZACNA I DYSTYN-
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GOWANA z zasługami dla środowiska 
Pielęgniarek i Położnych. Wydała publi-
kację na temat Samorządu Pielęgniarek 
i Położnych i nie dane Jej było wydać 
kolejnej książki o działalności poszcze-
gólnych Rad Pielęgniarek i Położnych 
– chociaż już zbierała na nią materiały. 
Przewodnicząca poprosiła chętnych 
o udział z Nią w delegacji na pogrzeb, 
który odbędzie się w sobotę 25.08.18 r. 
w Olsztynie. Delegacja zawiezie wią-
zankę i złoży kondolencje.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka omówiła:
• odpowiedź Prezesa jednego ze 

szpitali dotyczącą zatrudniania Pie-
lęgniarek na Oddziale Położniczo-
-Ginekologicznym, gdzie została 
szczegółowo wyjaśniona zaistniała 
sytuacja, jak i zawarta informacja, 
iż personel jest zatrudniany we-
dług profilu zdrowotnego pacjentek 
i wykonuje swoje zadania zgodnie 
z kwalifikacjami/uprawnieniami. 
Przewodnicząca podkreśliła, iż ce-
lem wszelkich działań Prezydium 
ORPiP jest dążenie do tego, aby 
atmosfera pracy była pozytywna, 
a praca BEZPIECZNA – mając na 
uwadze jak najlepszą współpracę 
personelu Pielęgniarek i Położnych 
z zachowaniem pełnego bezpie-
czeństwa Pacjenta i Personelu (i nie 
przekraczając kwalifikacji zawo-
dowych). Z powyższego powodu 
istotne jest, aby każda zgłaszana 
sprawa została wnikliwie rozpozna-
na i konstruktywnie rozwiązana,

• pismo przesłane przez Departament 
Zdrowia Urzędu Marszałkowskie-
go dotyczące polityki zatrudniania 
Pielęgniarek na Oddziałach Położ-
niczo-Ginekologicznych. Problem 

ten został zauważony przez Samo-
rząd Pielęgniarek i Położnych i bar-
dzo szczegółowo przeanalizowany, 
sprawą zajął się również globalnie 
Departament Zdrowia Urzędu Mar-
szałkowskiego,

• pismo z Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Rzeszowie 
w pełni popierające Apel Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku z dnia 
20 lipca 2018 roku o konieczności 
dokonania podwyżek podstawy 
wynagrodzenia Pielęgniarek za-
trudnionych w Domach Pomocy 
Społecznej,

• POZYTYWNĄ – DAJĄCĄ NA-
DZIEJĘ – odpowiedź przesłaną 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Departamen-
tu Pomocy i Integracji Społecznej 
w odpowiedzi na działania NRPiP 
i przekazane Stanowisko Nr 18 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych z dnia 19 czerwca 2018 r. 
w sprawie podjęcia działań przez 
Ministerstwo Zdrowia i Narodo-
wy Fundusz Zdrowia mających na 
celu opracowanie nowego produktu 
świadczeń zdrowotnych realizowa-
nych przez Pielęgniarki zatrudnione 
w Domach Pomocy Społecznej. 
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka podkreśliła, iż powyższe 
Stanowisko powstało, aby przemó-
wić do świadomości Ministerstwa 
Zdrowia, że Pielęgniarki zatrud-
nione w DPS realizują świadczenia 
zdrowotne, a Ich miejsca pracy zo-
stały kilka lat temu odmedycznione 
(co jest absurdem!) – przez co zo-
stały totalnie wykluczone z podwy-
żek „Zembali 4x400”, 

• sytuację związaną ze wzrostem 
wynagrodzeń „4x400 zł”, obecnie 
oczekujemy na akty wykonawcze; 
Przewodnicząca podkreśliła, że na 
dniach wydane zostało jedynie Za-
rządzenie Prezesa NFZ z załączni-
kami dla Pracodawców . Do Izby 
wpływają dosłownie setki pro-
jektów POrOZUMIeŃ z placó-
wek medycznych, w których nie 
ma OZZPiP i trzeba będzie je 
analizować zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia, na 
które niecierpliwie już czekamy. 
Przewodnicząca przeczytała pi-
smo z Warszawy z NIPiP z prośbą 
o wstrzymanie się od opiniowania 
do chwili aktów wykonawczych . 
Pracodawcy natomiast dzwonią 
i naciskają, niepokojąc się, że już 
jest połowa sierpnia. Sprawa jest 
bardzo trudna i złożona. Przewod-
nicząca poprosiła, aby Członko-
wie Prezydium byli w gotowości 
i w chwili wydania tematycznego 
rozporządzenia MZ będziemy opi-
niować pilnie nawet do wieczora. 
W razie braku POROZUMIENIA 
Pracodawca jest zobowiązany do 
równego podziału środków finan-
sowych proporcjonalnie na wymiar 
etatu,

• zaproszenie na ogólnopolskie 
warsztaty dla Położnych pn.: 
,,Sprawdzone – udowodnione! 
Czyli cała prawda o kosmetykach 
dla dzieci” organizowane przez fir-
mę JOHNSON’S. Okręgową Radę 
Pielęgniarek i Położnych będzie re-
prezentowała Wiceprzewodnicząca 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska, 
która została również poproszona 
o rozpropagowanie wydarzenia,

• projekt ,,Pracuj i studiuj w Polsce” 
oraz Stanowisko Prezydium Ma-
łopolskiej Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w sprawie 
uruchomienia kształcenia w Polsce 
absolwentów uczelni i college’ów 
medycznych z krajów rosyjsko-
języcznych jako rozwiązania nie-
doborów kadry Pielęgniarskiej 
w polskich placówkach medycz-
nych. Powyższy problem zostanie 
również przedstawiony na najbliż-
szym zebraniu Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku; Prezydium ORPiP w Gdańsku 
wyraziło jednolitą opinię, że nale-
ży zdecydowanie zwiększyć liczbę 
miejsc na uczelniach medycznych 
kształcących Pielęgniarki i Położ-
ne (bo chętnych jest bardzo dużo) 
i jednocześnie stosować wszelkie 
uatrakcyjniające mechanizmy, 
aby nasz wykształcony „narybek” 
chciał się realizować w kraju. Na 
najbliższych obradach ORPiP 
w Gdańsku 14 września podjęte 
zostanie tematyczne Stanowisko,

• pismo od Pielęgniarki z prośbą 
o wsparcie jej działań w Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku 
w Oddziale ds. Legislacji Zatrud-
nienia Cudzoziemców w sprawie 
przyspieszenia decyzji o wydaniu 
karty, która zezwala na pobyt cza-
sowy i pracę. Pani Przewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka 
poinformowała, iż już pilnie wysto-
sowała pismo w powyższej sprawie,

• list otwarty do Członków NSZZ 
,,SOLIDARNOŚĆ” oraz wszyst-
kich, którym na sercu leży dobro 
polskiej Ochrony Zdrowia. List za-
mieszczony jest na stronie interne-
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towej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, zaprasza-
my do zapoznania się z jego treścią,

• konferencję Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej OIPiP 
w Gdańsku, która odbędzie się 12 
października 2018 r. w Gdańsku, 
na którą serdecznie zaprasza Kole-
żanki i Kolegów; konferencja jest 
„szyta” ściśle wg potrzeb, czyli nie-
pokojących wydarzeń, spraw i prak-
tyk zagrażających bezpieczeństwu 
naszych profesji oraz Pacjentów,

• pismo od naszej Koleżanki w spra-
wie wpisania w Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia jako liczących się 
studiów dla Pielęgniarek studiów 
o kierunku Edukacja i Promocja 
Zdrowia. Powyższa sprawa zosta-
nie omówiona na najbliższym ze-
braniu Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku w mie-
siącu wrześniu 2018 roku.

18. Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka dziękuje bardzo Członkom Prezy-
dium OrPiP w Gdańsku za dyspozy-
cyjność i gotowość pomocy przy wy-
dawaniu w trybie pilnym Praw Wyko-
nywania Zawodu Absolwentom uczelni 
medycznych, którzy w tym roku uzyska-
li dyplom Pielęgniarki, Pielęgniarza czy 
Położnej. W miesiącach lipcu i sierpniu 
organizowane były kilkakrotnie zebrania 
Prezydium ORPiP, aby umożliwić tego-
rocznym Absolwentom podjęcie pracy 
w jak najszybszym terminie, aby mogli 
zatrudnić się do 1 sierpnia i otrzymać 
podwyżki wg Pakietu Szumowskiego.

19. Sekretarz jolanta Zając omówiła spo-
tkanie u Marszałka Województwa 
Pomorskiego, które odbyło się 2 sierp-
nia 2018 roku, w sprawie zwiększającej 
się liczby odmów realizacji szczepień 

u dzieci. Szkoły Rodzenia oraz wszel-
kie kursy dotyczące szczepień ochron-
nych, jak i Specjalizacje Pediatryczne 
mają moduły ,,Szczepienia ochronne”, 
gdzie szeroko jest omawiana tematyka 
szczepień ochronnych obowiązkowych 
i zalecanych, a także znaczenie edukacji 
w tym zakresie. Prezydium w całej roz-
ciągłości popiera działania UM w tym 
temacie .

20. Członek Prezydium beata Wieczorek-
-Wójcik przybliżyła sytuację braku Pie-
lęgniarek i Położnych, która wywołała 
szeroką dyskusję. Przedstawiła założe-
nia ,,Programu 800+”. 

21. Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka podkreśliła, iż dzieje się bardzo 
dużo, dlatego wszechstronnie i bar-
dzo POLeCA najbliższe konferen-
cje organizowane przez NrPiP oraz 
OrPiP w Gdańsku, a także SMP. In-
formacje o konferencjach są umiesz-
czane na bieżąco na naszej stronie: 
www.oipip.gda.pl

22. Pani Przewodnicząca podkreśliła, że 
w obecnych dynamicznych czasach 
niezwykle ważna jest aktualna infor-
macja i dlatego poleca, aby sprawdzać 
na stronie OIPiP w Gdańsku wyda-
rzenia i aktualności. Zachęcała rów-
nież do śledzenia strony NIPiP: www.
nipip.pl

23. Przypomnienie terminu następnego ze-
brania i zakończenie zebrania.

  mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 
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Kalendarium

6 lipca 
W Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni 
Szpitale Pomorskie w piątkowe popołudnie 
przedstawicielki OIPiP w Gdańsku: Prze-
wodnicząca mgr Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca mgr Marzena Olszewska-
-Fryc oraz Konsultant Woj. w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Onkologicznego mgr Gra-
żyna Waleńska brały udział w spotkaniu 
z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Onkologicznego dr Anną 
Koper. Na spotkaniu omówiono wiele 
istotnych zagadnień. Taka wymiana wiedzy 
i doświadczeń jest niezwykle ważna i (jak 
się w praktyce okazało) twórcza. Bardzo 
dziękujemy Dyr. ds. Pielęgniarstwa mgr 
Beacie Gronowskiej za zaproszenie i łącze-
nie wiedzy, pomysłów, inwencji oraz bu-
dujących rozwiązań… Wspólnie zawsze 
można znacznie więcej!

5 lipca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka spotkała się z Komisją ds. Profilaktyki, Edukacji, Pielę-
gnacji Ran, Oparzeń i Odleżyn i Komisją ds. Opieki Długoterminowej w celu omówienia 
spraw bieżących oraz najbliższych planów współpracy międzynarodowej. 

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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13 lipca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła 
obrady Prezydium ORPiP w Gdańsku. Omó-
wiono wszystkie sprawy bieżące (patrz: proto-
kół w niniejszym Biuletynie). Przewodnicząca 
poprosiła Prezydium o dyspozycyjność do 
końca lipca, aby móc podejmować uchwały 
i wszystkim pilnie wydać Prawa Wykonywa-
nia Zawodu w celu zatrudnienia się do 1 sierp-
nia i skorzystania z podwyżek wynagrodzenia. 
PWZ wydawano pracowicie, na bieżąco duży-
mi turami. Jesteśmy dla Was!

10 lipca 
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Prezydium NRPiP. 
Omówiono wiele spraw bieżących, a przede wszystkim sprawy podwyżkowe i tzw. Pakiet Szu-
mowskiego (obligatoryjny urlop szkoleniowy, wzrost wynagrodzeń, normy zatrudnienia etc.). 
Porozumienie podpisano 9 lipca, szczegółowe informacje polecamy na naszej stronie interne-
towej: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/373, http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/374 oraz 
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/375. Realizacja jest złożona i wieloetapowa.

9 lipca 
W Bydgoszczy Przewodnicząca Anna Czarnecka w imieniu naszej OIPiP uczestniczyła 
w ostatnim pożegnaniu I Przewodniczącej OIPiP w Bydgoszczy oraz Członka i założyciela 
NRPiP Ewy Kowalskiej. Ewa zawsze była tam, gdzie trzeba było działać na rzecz naszego 
Środowiska Zawodowego. Nawet będąc na emeryturze, zamiast odpoczywać czynnie an-
gażowała się w akcje w walce o godne warunki pracy i płacy Pielęgniarek/rzy i Położnych 
w Polsce (na zdjęciu: druga od lewej w czerwonych koralach we wspólnej kampanii NRPiP 
również realizowanej aktywnie w naszej OIPiP). Wszędzie nagłaśnialiśmy dramatyczną sy-
tuację Polskiego Pielęgniarstwa etc. Drugie zdjęcie: ostatnie pożegnanie z honorami. Żegnaj 
Ewo i czuwaj nad nami…

14 lipca (sobota)
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczest-
niczyły w uroczystym Dyplomatorium oraz Czepkowaniu w Powiślańskiej Szkole Wyż-
szej w Kwidzynie. To było bardzo wzniosłe wydarzenie! Gratulujemy owocnego ukoń-
czenia studiów, Dyplomów i Pięknych Profesji! Witamy Koleżanki i Kolegów w naszej 
Pielęgniarskiej Rodzinie!
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16 lipca-10 sierpnia 
Przewodnicząca Anna Czarnecka przeby-
wała na urlopie (podziwiając wakacyjne 
uroki Trójmiasta i cudownych Kaszub) – 
z przerwami na Prezydia mające na celu 
pilne wydawanie PWZ oraz prowadzenie 
Prezydium dotyczącego spraw bieżących 
w OIPiP w Gdańsku w dniu 26 lipca. Pa-
niom Wiceprzewodniczącym dziękuję za 
niezawodne pełnienie zastępstwa.

17 lipca
W Szpitalu Copernicus PL Sp. z o.o. odbyło się spotkanie z Wiceprezesem Krzysztofem 
Wójcikiewiczem. W spotkaniu uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku Da-
nuta Adamczyk-Wiśniewska.

18 lipca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w Spotkaniu Grupy Eksper-
tów w Urzędzie Marszałkowskim w temacie PROGRAMU DOSKONALENIA JAKOŚCI.

2 sierpnia
Sekretarz Jolanta Zając brała udział w spotkaniu u Marszałka Województwa Pomorskiego, 
które odbyło się w sprawie niepokojąco zwiększającej się liczby odmów realizacji szcze-
pień u dzieci. OIPiP w Gdańsku w całej rozciągłości popiera działania UM w tym temacie.

16, 21 i 23 sierpnia 
Odbyły się spotkania w celu omówienia organizacji niezwykle potrzebnej konferencji 
prewencyjnej z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Jego Zastęp-
cami . Konferencja dedykowana Pielęgniarkom/rzom i Położnym odbędzie się bezpłatnie 
w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku w dniu 12.10.18 r. Zapraszamy, jeżeli chcecie 
dowiedzieć się, jak działać, by móc zawsze pracować bezpiecznie. To jest nasz główny cel! 
Agenda w niniejszym Biuletynie.
Uwaga! Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku i ORZOZ informują, iż pod koniec listopada 
planujemy bardzo praktyczną prewencyjną konferencję dedykowaną POŁOŻNYM. Kon-
ferencja realizowana będzie wspólnie z Woj. Konsultant Jolantą Olszewską oraz Krajową 
Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego Leokadią Ję-
drzejewską. O szczegółach poinformujemy na stronie: www.oipip.gda.pl

17 sierpnia 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku spo-
tkała się z Przedstawicielami Związków 
Zawodowych „Solidarność” działających 
w RCKiK (Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa) w Gdańsku i Dyrektorem oraz Panią Księgową, a także z Pa-
niami Pielęgniarkami pracującymi w tej placówce medycznej. Omówiono wszystkie nie-
pokojące sytuacje związane z podwyżką wynagrodzeń. Podkreślono jednogłośnie, iż na-
leży współdziałać i robić wszystko, aby Pielęgniarki RCKiK otrzymały wzrost należnych 
wynagrodzeń „w sposób nie gorszy” niż w innych placówkach medycznych podlegających 
pod NFZ. Inny system rozliczania z Ministerstwem Zdrowia nie może dyskryminować 
czy krzywdzić Pielęgniarek i Pielęgniarzy z RCKiK. Sprawy Pielęgniarek i Pielęgniarzy 
RCKiK są również omawiane na NRPiP. Jest to dla nas ważna sprawa. Bez krwi nie ma 
życia! Pamiętamy i doceniamy!

20 sierpnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczest-
niczyły w postępowaniu Komisji Konkursowej na stanowisko Oddziałowej w Klinice Po-
łożnictwa w UCK. Konkurs był bardzo trudny, a pytań i zagadnień wiele, gdyż przed 
Personelem Kliniki stoją wielkie wyzwania, jakimi są przenosiny z Klinicznej do nowej 
lokalizacji w CMN/UCK oraz związana z tym reorganizacja pracy i szeroko pojętej współ-
pracy . Pani Położnej, która wygrała w Konkursie, GRATULUJEMY!

20 sierpnia
Spotkanie Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc z Wicemarszałkiem Pawłem 
Orłowskim w celu omówienia współpracy z OIPiP w Gdańsku w realizacji projektu jako-
ściowego i promocji zawodów pielęgniarek i położnych. 
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25 sierpnia (sobota)

W Olsztynie Przewodnicząca Anna Czarnecka 
uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu I Prezes 
NRPiP Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej. 
11 SIERPNIA 2018 ROKU ODESZŁA OD 
NAS NA ZAWSZE URSZULA KRZYŻA-
NOWSKA-ŁAGOWSKA – Prezes Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej 
kadencji samorządu pielęgniarek i położnych 
(1991-1995), dr n. hum., pielęgniarka, absol-
wentka Wydziału Prawa i Administracji UW, 
stypendystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie oraz nauczyciel akademicki. 
W dniu 25 sierpnia 2018 r. Delegacja OIPiP w Gdańsku złożyła wiązankę i kondolencje na uro-
czystości pogrzebowej śp. Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej w Olsztynie. Śmierć bliskiej nam 
osoby to bardzo trudna chwila. Ból po stracie sprawia, że nie jesteśmy w stanie oddać swoich 
emocji słowami… Pogrzeb odbył się z honorami, a Przedstawiciele wielu Izb z całego kraju po-
kazali niesamowitą jedność. „Nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy, aby żyć wiecznie”.

22 sierpnia 
Przewodnicząca Anna Czarnecka spotkała się z Przewodniczącą Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Marią Chytkiewicz w celu omówienia re-
alizacji planów Komisji wspólnie z OIPiP w Gdańsku, a także czynnego udziału w plano-
wanej konferencji prewencyjnej ORZOZ. Spotkanie było bardzo konstruktywne. 

22 sierpnia 
W biurze OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka spotkała się z Przedstawicie-
lami OZZPiP w Gdańsku Region Pomorski: Przewodniczącą Krystyną Dąbkowską i Iloną 
Kwiatkowską-Falkowską. Omówiono sprawy bieżące oraz i te niepokojące, jak np. pogar-
szający się stan zdrowia Pielęgniarek/rzy i Położnych, o którym już znacząco komuniko-
waliśmy na Pomorskim Okrągłym Stole Pielęgniarek i Położnych w lutym 2015 r. Średnia 
wieku naszej grupy zawodowej rośnie, a do tego pracujemy ponad siły i ponad etatowy 
wymiar czasu pracy, dlatego sumarycznie sytuacja jest zła… Cdn.

28 sierpnia
Wizyta Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w Szpitalu w Gdyni Redłowie. 
Spotkanie z Prezes spółki Szpitali Pomorskich 
Jolantą Sobierańską-Grendą i Dyrektor ds. 
Pielęgniarstwa Beatą Gronowską miało na 
celu omówienie dalszej owocnej, tak jak do 
tej pory, współpracy z OIPiP w Gdańsku oraz 
możliwości rozszerzenia praktyk zawodo-
wych w szpitalach spółki w zakresie nowego 
programu dla studentów 800+.

28 sierpnia 
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Prezydium 
NRPiP. Omówiono wiele spraw bieżących oraz związanych z porozumieniami w sprawie 
podwyżek wynagrodzeń analizowanymi i podpisywanymi przez Samorząd Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych. Podjęto wiele uchwał.

29 sierpnia

W UM w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Czarnecka razem z ORZOZ Anną Zarembą-
-Duszotą oraz Sekretarzem i Przewodniczącą 
Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska Naucza-
nia i Wychowania (w jednej Osobie) Jolantą 
Zając otworzyły konferencję dedykowaną 
Pielęgniarkom Szkolnym i Higienistkom 
pt.: ,,Komunikacja interpersonalna i RODO 
w praktyce Pielęgniarek Środowiska Naucza-
nia i Wychowania”. Organizując konferencję, 
wyszliśmy naprzeciw potrzebom, sprawom 
bieżącym oraz praktycznym. Cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. Brawo!
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29 sierpnia
Spotkanie Wiceprzewodniczącej Marze-
ny Olszewskiej-Fryc z Wiceprezydentem 
Piotrem Kowalczukiem i Przewodniczącą 
Anną Czarnecką mające na celu stworzenie 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Pielę-
gniarek i Położnych w OIPiP w Gdańsku. 
Rozwój Pielęgniarstwa to siła i moc, gdyż 
potencjał jest wielki. Prezydent zabez-
pieczy nas w sale wykładowe – co będzie 
wielkim wsparciem dla kształcenia.

30 sierpnia 
Na zaproszenie Prezydenta Mia-
sta Gdańska Wiceprzewodni-
cząca Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyła w ważnym dla 
Gdańska wydarzeniu w Europej-
skim Centrum Solidarności.

31 sierpnia 
W Urzędzie Marszał-
kowskim w Gdańsku 
Przewodnicząca Anna 
Czarnecka z Wiceprze-
wodniczącą Marzeną Ol-
szewską-Fryc i Sekreta-
rzem Jolantą Zając (Prze-
wodniczącą Komisji ds. 
Pielęgniarek Środowiska 
Nauczania i Wychowania) uczestniczyły w spotkaniu z Maciejem Laszkiewiczem, obecnie 
kierującym Departamentem Zdrowia. Spotkanie było uwieńczeniem wielu wcześniejszych 
działań. Obecnie podjęto konkretną współpracę w ramach WSPÓLNIE PROWADZONEJ 
I WSPÓŁFINANSOWANEJ PRZEZ UM KAMPANII PROMUJĄCEJ NASZE PROFESJE 
MEDYCZNE (obecnie już bardzo deficytowe). Współdziałanie to moc! Realizację projektu 
pilotować będzie Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku Marzena Olszewska-Fryc.

31 sierpnia 
OIPiP w Gdańsku miała przyjemność gościć 
Panią Prezes NRPiP Zofię Małas. Spotkanie 
było doskonałą okazją do omówienia spraw 
bieżących, które dynamicznie dzieją się rów-
nież za naszym udziałem w obecnie kształ-
tującej się nowej rzeczywistości Polskiego 
Pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo ma w sobie 
potężny potencjał, lecz tylko prawidłowe wa-
runki pracy i płacy umożliwią JEGO CAŁ-
KOWITY ROZWÓJ, na czym skorzystają 
najbardziej beneficjenci naszych działań, czy-
li nasi PODOPIECZNI/PACJENCI. Na zdjęciu uczestnicy spotkania: Pani Prezes i Przewodni-
cząca oraz Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku, a także Sekretarz i Skarbnik.

31 sierpnia 

Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyły w bardzo ważnym wydarzeniu, jakim było wręczenie CERTYFIKATU 
AKREDYTACJI Kociewskiemu Centrum 
Zdrowia. Certyfikacja jest uwieńczeniem 
zaangażowania i ciężkiej pracy całego 
Zespołu interdyscyplinarnego. W Szpitalu 
prowadzi się wiele działań służących po-
prawie jakości i bezpieczeństwa pacjenta 
w ramach standardów dedykowanych dla 
ochrony zdrowia, jak Akredytacja Szpi-
tali, oraz uniwersalnych, realizowanych 
w ramach norm międzynarodowych (ISO). 
Gratulujemy!
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31 sierpnia 
Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku oraz Sekretarz i Skarbnik wspól-
nie z Panią Prezes NRPiP w Warszawie wzięły udział w wielkim wydarzeniu, jakim było 
otwarcie Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w UCK w Gdańsku. To obecnie największy 
i najnowocześniejszy szpital kliniczny w Polsce. Wszystkim Pracownikom życzymy wspa-
niałej pracy w tak komfortowych warunkach, a Pacjentom powracania do sił i zdrowia!

W dniu 11.06.2018 r. w Pomorskim 
Parku Naukowo-Technologicznym w Gdy-
ni odbyła się konferencja pt. „Opiekun 
Medyczny – dobre praktyki i nowe wyzwa-
nia”, w której uczestniczyło 142 Opieku-
nów Medycznych . Organizatorem szko-
lenia były Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., 
reprezentowane przez Dyrektor ds. Pie-
lęgniarstwa Szpitala Morskiego im. PCK 
mgr beatę Gronowską oraz Koordyna-
tora ds. żywienia mgr beatę Góralską. 
Patronat honorowy nad konferencją objęli 
OIPiP w Gdańsku oraz Prezydent Miasta 
Gdyni. Gości przywitali Wiceprezes Szpi-
tali Pomorskich Sp. z o. o. Dariusz Na-
łęcz oraz zastępca Okręgowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP 
w Gdańsku Jolanta Stachowicz. 

Uczestnikami konferencji byli Opieku-
nowie Medyczni zatrudnieni w oddziałach 

szpitalnych, hospicjach, domach pomocy 
społecznej, zakładach opiekuńczo-leczni-
czych. Szkolenie wzbudziło zainteresowa-
nie nie tylko wśród pracujących z Trójmia-
sta, lecz również wśród Opiekunów Me-
dycznych z Bydgoszczy, Torunia, Koście-
rzyny, Sztumu, Malborka i Pucka . Osoby 
uczestniczące w szkoleniu mogły zapoznać 
się z nowymi trendami w opiece nad pa-
cjentami i podopiecznymi w domach oraz 
wysłuchać relacji o dobrych praktykach 
w zawodzie Opiekuna Medycznego.

W medycynie ważna jest praca zespo-
łowa i każdy ma wiele do wykonania w za-
kresie swoich kwalifikacji i obowiązków 
służbowych. To jest podstawa DOBRYCH 
I BEZPIECZNYCH PRAKTYK.

 mgr Beata Góralska

Podsumowanie konferencji 
dla Opiekunów Medycznych
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„Do sukcesu nie ma żadnej windy. 
Trzeba iść po schodach”

Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim pracownikom, w szczególności 

personelowi pielęgniarskiemu 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie 
Gdańskim, za zaangażowanie w zdobycie 

Certyfikatu Akredytacyjnego.
Jest to sukces, który tylko razem 

smakuje tak wybornie . 
 Z-ca dyr. ds. Pielęgniarstwa 

– Naczelna Pielęgniarka 
Edyta Karcz 

„Wszyscy w pracy Cię żegnają 
Gratulacje dziś składają

Aż im zazdrość błyszczy w oku 
Bo od pracy masz już spokój

Nowy czas i nowe życie
Spędzaj teraz znakomicie

Porzuć troski i zmartwienia
Jest tak wiele do zrobienia...”

Z okazji przejścia na emeryturę 
 Krystynie Kobielak 

pielęgniarce 
Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

podziękowania za wieloletnią współpracę 
wraz z życzeniami spełnienia marzeń oraz 

satysfakcji w życiu osobistym 
składają koleżanki i koledzy 

z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
Szpitala św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa

Podziękowania
Pani Danucie Miałkowskiej naszej 
długoletniej wspaniałej Oddziałowej 

Kliniki Endokrynologii i Chorób 
Wewnętrznych UCK w Gdańsku, a także 

KOCHANEJ KOLEŻANCE ogromne 
wyrazy wdzięczności za wspólnie 

spędzony czas, wsparcie, życzliwość 
i codzienny uśmiech składa 

Zespół Pielęgniarski oddziału.
Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną 
współpracę. Nie rozpaczamy z powodu 
Twojego przejścia na emeryturę, gdyż 

wiemy, że zostajesz z nami i nadal 
będziesz służyła nam radą i pomocą. 

Podziękowanie dla Panów 
jarosława Osypiuka i tomasza Aszyka 
za organizację Kursu Wywiad i badanie 

fizykalne, za przekazaną wiedzę, 
profesjonalizm i wyrozumiałość

składają Kursanci ze Szpitala 
Specjalistycznego Sp. z o.o. w Kościerzynie

Z okazji 30-lecia pracy zawodowej 
chcielibyśmy naszej 

Koleżance Izabeli Grzymała 
podziękować za dotychczas 

przepracowane wspólnie lata i życzyć 
spełnienia wszystkich marzeń oraz 

realizacji planów zawodowych .
Personel oddziału Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej Szpitala św. Wojciecha 

w Gdańsku Copernicus PL
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Z żałobnej karty
„Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić,

bowiem najlepiej wyraża go milczenie”

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, że 24 lipca odeszła do 

wieczności jedna z nas
Pielęgniarka jOLANtA MUZOLF

długoletni pracownik oddziału 
pulmonologicznego. Osoba skromna, 

życzliwa, o wielkim sercu.
Serdeczne i głębokie wyrazy współczucia 

rodzinie joli 
składają 

Dyrekcja oraz Pracownicy Szpitala 
Specjalistycznego w Chojnicach.

Naszej Koleżance
Lidii Aleksandrowicz

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OjCA
składają

koleżanki i koledzy
z Oddziału Chirurgii Ogólnej

Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance 
Małgorzacie Sychowskiej 

z powodu śmierci 
tAty

składają
koleżanki i koledzy ze Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego Szpitala 
św. Wojciecha Copernicus PL.

Naszemu Koledze 
Andrzejowi jendretzkiemu 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mAmy
składają

koleżanki i koledzy ze Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego Szpitala 
św. Wojciecha Copernicus PL.

Pamięci żANety UFNAL, 
która odeszła od nas 25.08.2018 roku.

Byłaś…
Radością, która rozświetla każdy dzień.

Dobrocią, dzieląc się z innymi tym 
wszystkim, co było w Tobie najlepsze 

i najpiękniejsze.
Miłością, którą rozdawałaś pomiędzy 

najbliższych i wszystkich potrzebujących
oraz

Przyjaciółką, do której zawsze można się 
było zwrócić w potrzebie.

Odeszłaś…
Na zawsze jednak pozostaniesz w naszych 

sercach i pamięci.

Koleżanki i kolega ze specjalizacji 
ginekologiczno-położniczej

„Na odejście Bliskich nie można się przygotować.
Śmierć zawsze nie jest na miejscu i zawsze nie w porę.

Za szybko i za nagle!
Nie dyskutuje i nie uprzedza!

Przychodzi i zostawia ból, który ukoić mogą tylko 
nasze wspomnienia”.

24 lipca 2018 r. odeszła od nas po ciężkiej 
chorobie nasza Koleżanka 

LUCyNA WAłĘZA-FIrLUS .
Wyjątkowy, Niepowtarzalny Człowiek 
o wielkim sercu, Osoba niosąca zawsze 

pomoc wszystkim potrzebującym.
Położna z ponad 40-letnim stażem 

na Sali Porodowej Szpitala Morskiego 
im. PCK w Gdyni.

Była Wzorem do naśladowania, 
Nauczycielem dla kilku pokoleń 

położnych i lekarzy.
Za swoją pracę otrzymała nagrodę 

„Wyróżnienie”.
Położnictwo było Jej pasją.

Lusi! Pozostaniesz w naszych sercach 
i pamięci!

Położne z Redłowa dawne i obecne.

Wyrazy szczerego współczucia dla 
bożeny rutkowskiej 

z powodu śmierci 
tAty 

składają 
koleżanki z Oddz. Dziecięcego 

Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego w Gdańsku

„Nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy, 
aby żyć wiecznie”.

Naszej Szanownej 
Koleżance barbarze Wysockiej

Przewodnicząca Anna Czarnecka wraz 
z ORPiP i Pracownicy OIPiP w Gdańsku 
oraz Barbara Czerwińska z Mateuszem 
składają szczere wyrazy współczucia, 

łącząc się w bólu 
z powodu śmierci 

tAty .
 Mamy nadzieję, że wsparcie rodziny 

i najbliższych oraz nasze doda sił. Jeżeli 
zaistnieje potrzeba jakiegokolwiek 

wsparcia, jesteśmy w pełnej dyspozycji. 
Pamiętaj…



KONFERENCJA W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W GDAŃSKU W DNIU 12.10.2018
ZORGANIZOWANA PRZEZ OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

 we współpracy z ORPiP w GDAŃSKU

„BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI PRACY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
– BEZPIECZEŃSTWEM PACJENTÓW”

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników konferencji

09:00 – 09:30 Otwarcie konferencji przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Gdańsku i Przewodniczącą ORPiP 
w Gdańsku – podkreślenie istoty i potrzeby organizacji niniejszej konferencji

09:30 – 10:00 „Organizacja pracy Pielęgniarek a bezpieczeństwo Pacjenta” – dr hab. Aleksandra 
Gaworska-Krzemińska, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa w Woje-
wództwie Pomorskim

10:00 – 10:30 „Organizacja pracy Położnych a bezpieczeństwo Pacjenta” – dr Jolanta Olszewska, 
Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego 
w Województwie Pomorskim

10:30 – 11:00 „Prewencja wykroczeń zawodowych” – dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, Naczelny 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

11:00 – 11:30 PYTANIA DO PRELEGENTÓW – ODPOWIEDZI I PRAKTYCZNA DYSKUSJA

11:30 – 12:00 PRZERWA I POCZĘSTUNEK

12:00 – 12:45 „Odpowiedzialność prawna związana z organizacją pracy Pielęgniarek i Położnych – 
przykłady zagrożeń” – Sędzia Sądu Okręgowego Rafał Terlecki – Prezes SSO

12:45 – 13:10 „Bezpieczeństwo wykonywania pracy pielęgniarki w oddziałach anestezjologii i in-
tensywnej terapii – najczęstsze zagrożenia” – mgr Maria Chytkiewicz, Przewodni-
cząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki w OIPiP 
w Gdańsku

13:10 – 13:40 „Istota prawidłowej komunikacji w zespole interdyscyplinarnym oraz z Pacjentem” 
– psycholog

13:40 – 14:10 „Praktyczna prewencja wykroczeń zawodowych w oparciu o codzienną praktykę 
i potrzeby prowadzona przez ORzOZ OIPiP w Gdańsku w dbałości o bezpieczne 
wykonywanie naszych profesji” – mgr Anna Zaremba-Duszota, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Gdańsku

14:10 – 14:30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI, DYSKUSJA I WYDANIE CERTYFIKATÓW

Konferencja jest BEZPŁATNA dla Członków OIPiP w Gdańsku regularnie opłacających składki.
Dla osób spoza OIPiP w Gdańsku opłata konferencyjna wynosi 200 zł.

 Termin przyjmowania zgłoszeń do 30 września 2018 r.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Karta zgłoszeń do pobrania na stronie Izby: www.oipip.gda.pl

UWAGA! Ze względu na duże prace remontowo-modernizacyjne brak jest miejsc 
parkingowych bezpośrednio przy Urzędzie Marszałkowskim


