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Drodzy Pielęgniarki i Pielęgniarze,
 Położne oraz Położni!

Przed nami wielkie święto demokracji! 
Zbliża się okres wyborczy, w którym final-
nie, ponownie jak co 4 lata, wybierzemy 
władze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku, a następnie – NRPiP 
w Warszawie. To niewątpliwie długi i zło-
żony proces, rozłożony w czasie wg prze-
pisowej kaskady przygotowań i działań aż 
do maja 2020. Zanim postawimy pierwszy 
krok, tj. wyłonimy Delegatki i Delegatów 
na Okręgowy Zjazd, przyjrzyjmy się pro-
cedurze wyborczej – drogowskazowi, 
dzięki któremu już za kilka miesięcy 
w styczniu 2020 ruszymy dalej. Samorząd 
pielęgniarski to nasze wspólne dobro i moc. 
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Władze Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych wybierane są przez Delegatki 
i Delegatów. Podstawowe pytanie nasuwa 
się samo – w jaki sposób wybierani są De-
legaci na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych? 

Odpowiedź

Delegaci Viii kadencji na Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych wybierani są na 
zebraniach wyborczych w poszczególnych 
rejonach wyborczych.

Trudno pominąć pytanie o wspomniane 
powyżej rejony wyborcze. A więc – kto je 
tworzy? Jaki mają mieć zasięg i dlaczego? 

Odpowiedź

Za utworzenie rejonów wyborczych od-
powiedzialna jest Komisja Wyborcza. 
Zaproponowany przez Komisję podział 
zatwierdza Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku w drodze Uchwa-
ły. Minimalna liczba pielęgniarek/położ-
nych potrzebna do utworzenia rejonu wy-
nosi 60 osób. Pielęgniarki i Położne wcho-
dzące w skład danego rejonu wyborczego 
muszą znajdować się w rejestrze wybor-
ców, czyli liście obecności tworzonej wg 
CENTRALNEGO REJESTRU PIELĘ-
GNIAREK i POŁOŻNYCH – dlatego 
bardzo ważne jest, byście zaktualizowali 
w nim swoje dane, a szczególnie miejsca 

Fizjoterapeuci niedawno stworzyli swój 
Samorząd, a teraz starają się o to psycho-
lodzy oraz ratownicy medyczni – wiedząc 
i widząc, jaka siła tkwi w korporacji za-
wodowej. Choć być może nie wszyscy do-
strzegamy wartości płynące z niezależno-
ści i samorządności naszych zawodów, to 
uwierzcie mi proszę – lepiej, że go mamy! 
nic o nas – bez nas! nic jednak nie jest 
dane raz na zawsze. to, co stworzone 
i wywalczone oraz ciężko wypracowane 
– należy obronić/zachować/rozwijać... 
Tę myśl adresuję w szczególności do tych, 
którzy mają wątpliwości co do słuszności 
i celowości naszych działań. To Wasze-
go zaangażowania, pomysłów, rozwiązań 

i pomocy w ich realizowaniu potrzebujemy 
najbardziej! Nie narzekania, tylko kon-
struktywnego działania i współdziałania! 
Dlatego apeluję do Was – zaangażujcie się 
w nadchodzący czas wyborów. Zamiast stać 
z boku – kandydujcie! Włóżcie swoje siły, 
charyzmę i czas w poprawę POLSKIEGO 
PIELĘGNIARSTWA I NASZE LEPSZE 
JUTRO! Wywalczmy wspólnie kolejne 
znaczące podwyżki wynagrodzeń i upraw-
nienia, polepszenie warunków pracy, rze-
czywiste bezpieczne normy itd. Wiele jesz-
cze jest do zrobienia! Macie wątpliwości? 
Pytajcie! Jak zwykle pozostaję do Waszej 
dyspozycji. Tymczasem odpowiadam na 
najczęstsze pytania. Udanej lektury! 

Najczęstsze pytania
związane z wyborami



 nr 10/2019 3

zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia 
w kilku miejscach należy obowiązkowo 
zgłosić do IODO w OIPiP w Gdańsku 
wskazany przez siebie rejon wyborczy. 
Uwaga! Obecność na kilku listach – dys-
kwalifikuje!

Wiemy już kto i jak. Aby mówić o systemie 
w pełni demokratycznym, należy zapytać 
o nadzór przeprowadzanego procesu wy-
borów Delegatek i Delegatów w poszcze-
gólnych rejonach. Poniżej kilka infor-
macji dotyczących nadzoru, ale i sposobu 
wyłaniania tych, którzy w nadchodzących 
wyborach podejmą decyzję co do nowych 
władz samorządowych: 

Wyjaśnienie 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej 
otwiera i nadzoruje przebieg zebrania re-
jonu wyborczego. Delegatki i Delegatów 
wybiera się wedle następującego stosunku: 
1 Delegat na 60 pielęgniarek oraz 1 Delegat 
na 60 położnych. 

WAŻNE! 

Jeżeli w wyniku podzielenia liczby pielę-
gniarek należących do rejonu wyborczego 
przez liczbę 60 reszta dzielenia przewyższa 
połowę tej liczby, zebranie rejonu wybor-
czego uprawnione jest do wyboru dodatko-
wego delegata – pielęgniarki.
Jeżeli w wyniku podzielenia liczby położ-
nych należących do rejonu wyborczego 
przez liczbę 60 reszta dzielenia przewyższa 
połowę tej liczby, zebranie rejonu wybor-
czego uprawnione jest do wyboru dodatko-
wego delegata – położnej.

Przejdźmy do czynnego i biernego prawa 
wyborczego. To przecież sprawa funda-
mentalna! Komu przysługuje? 

Odpowiedź

Wszyscy Pielęgniarki/rze i Położne/i umiesz-
czeni na liście członków rejonu wyborcze-
go posiadają czynne prawo wyborcze (pod 
warunkiem, że nie są umieszczeni w kilku 
rejonach). W przypadku biernego prawa 
wyborczego wygląda to nieco inaczej – 
przysługuje ono tym Pielęgniarkom, Pielę-
gniarzom i Położnym z czynnym prawem 
wyborczym, którzy nie są wpisani do re-
jestru ukaranych, a także tym, którym nie 
wymierzono kary nagany lub zawieszenia 
prawa wykonywania zawodu albo zakazu 
pełnienia funkcji kierowniczej. Uwaga! 
To prawo wyborcze nie przysługuje tym, 
którzy za okres co najmniej jednego roku 
w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem 
wyborów nie wypełnili obowiązku opłaca-
nia składki członkowskiej, do dnia opłace-
nia tej składki. SKŁADKI MUSZĄ BYĆ 
OPŁACANE REGULARNIE ZGODNIE 
Z PRAWEM, CZYLI ZGODNIE Z OBO-
WIĄZKIEM CZŁONKA SAMORZĄDU.

Wyjaśniliśmy podstawowe kwestie. Pójdź-
my dalej. Wyobraźmy sobie zebranie rejo-
nu wyborczego. Zgłaszani są Kandydaci 
na delegatki i delegatów. W jaki sposób 
następuje zgłoszenie? Na co warto zwrócić 
szczególną uwagę? 

Odpowiedź

Kandydatki i Kandydaci na delegatów 
zgłaszani są podczas zebrania wyborczego 
w formie ustnej lub pisemnej. Nowością 
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jest, że może siebie zgłosić sam Kandydat/
Kandydatka.

WAŻNE!

Podczas tworzenia zgłoszenia należy zwró-
cić szczególną uwagę na następujące jego 
elementy. Powinno ono zawierać imię i na-
zwisko zgłaszającego (UWAGA! Zgłasza-
jąc swoją kandydatkę/kandydata, pamię-
tajcie, aby czytelnie podpisać się pod zgło-
szeniem), imię i nazwisko kandydata oraz 
zawód kandydata. To jednak nie wszystko. 
Dopełniając wszystkich formalności przy 
zgłaszaniu kandydatury, dany kandydat/
kandydatka zobowiązany jest oświadczyć 
o zgodzie na kandydowanie (forma ustna 
lub pisemna) oraz pisemnie poinformować 
o regularnym opłacaniu składki członkow-
skiej na OIPiP. Uczestnicy zebrania mogą 
(a nawet powinni) zadawać pytania kandy-
datom – nie jest to jednak obowiązkowe, 
gdy stwierdzicie np. że znacie się i swoją 
działalność doskonale. Uwaga! OBECNIE 
REGULAMINOWO POSTANOWIONO, 
IŻ OSOBISTA OBECNOŚĆ KANDYDATA 
NA ZEBRANIU JEST OBOWIĄZKOWA!

Teoretycznie wyznaczono Kandydatki 
i Kandydatów. Następuje głosowanie. Jak 
głosować (oprócz tego, że należy głosować 
zgodnie z własnym sumieniem!)? 

Odpowiedź

Wybory na Delegatki i Delegatów odbywa-
ją się w głosowaniu tajnym na wystandary-
zowanych kartach będących załącznikiem 
do tematycznego regulaminu. Wystarczy 
zwykła większość głosów. Z technicznego 
i regulaminowego punktu widzenia – dane 

kandydatów muszą zostać umieszczone na 
karcie do głosowania wg alfabetycznej ko-
lejności nazwisk. 

WAŻNE!

Wyboru Delegatów dokonuje się przez po-
stawienie znaku X przy kandydacie, na któ-
rego wyborca oddaje głos! Pamiętajcie, że 
głos jest NIEWAŻNY, gdy liczba nazwisk, 
przy których zostanie postawiony znak X, 
jest większa niż określona liczba delegatów. 
Protokół z zebrania rejonu wyborczego, 
wraz z dokumentacją przeprowadzonych 
wyborów należy przekazać do biura OIPiP 
w Gdańsku w ciągu 7 dni kalendarzowych 
od dnia przeprowadzenia wyborów. Proto-
kół sporządzany jest ściśle wg wystandary-
zowanych wzorów będących załącznikiem 
do tematycznego regulaminu.

Hurra! Jeśli czytacie to zdanie, to znaczy, 
że przebrnęliście przez gąszcz ważnych za-
sad dotyczących wyborów Delegatek oraz 
Delegatów i może nawet jesteście zainspiro-
wani. To oczywiście nie koniec naszych re-
komendacji, porad i wskazówek. W następ-
nym numerze umieszczę kolejne ciekawe 
informacje na temat właściwego przebiegu 
procesu wyborczego. Tymczasem na bieżą-
co proszę śledzić informacje aktualizowane 
na naszej stronie internetowej w zakładce 
WYBORY (www.oipip.gda.pl).

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku od 8 lat
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Prezydium
W dniu 28 sierpnia 2019 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 li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawienie projektu porządku ze-
brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania. 

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały nr 766/VII P/2019 
w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych, 
kursu specjalistycznego Wykonanie 
i interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego u dorosłych organizowanego 
przez IPMC Przemysław Warnke.

5. Zakończenie zebrania.

W dniu 11 września 2019 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu udział wzięło 8 Członków Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania. 

4. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 767/VII P/19 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach, w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły nr 1341/Z/VII/2019 do Uchwały 
nr 1400/Z/VII/2019. Stwierdzenia – 
44 (w tym 6 pielęgniarzy), wpis do re-
jestru – 6 (w tym 2 położne), duplikaty 
– 1, wykreślenia z rejestru – 9 (w tym 
1 pielęgniarz).

6. Zakończenie zebrania.

W dniu 13 września 2019 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu udział wzięło 7 Członków Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawienie projektu porządku ze-
brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania. 

4. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
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Uchwały nr 768/VII P/19 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

5. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 769/VII P/19 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

6. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 770/VII P/19 w sprawie 
uruchomienia kształcenia podyplo-
mowego w formie szkolenia specja-
lizacyjnego i powołania kierownika. 
Szkolenie specjalizacyjne dla pielę-
gniarek Pielęgniarstwo Internistycz-
ne. Miejsce przeprowadzenia zajęć 
teoretycznych: obszar działania OIPiP 
w Gdańsku.

7. Rozpatrzenie wniosku Organizatora 
kształcenia podyplomowego i pod-
jęcie jednogłośnie Uchwały nr 771/
VII P/19 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych kursu specjalistycznego 
Leczenie ran dla pielęgniarek organi-
zowanego przez IPMC Przemysław 
Warnke.

8. Podjęcie jednogłośnie trzech Uchwał 
nr: 126/IPP/PPL/19/C, 127/IPP/
PPL/19/C, 128 /IPP/PPL/19/C, 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-

wych) wpisu w rejestrze indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położnych 
(3 wykreślenia indywidualnych prak-
tyk pielęgniarskich).

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły nr 1401/Z/VII/2019 do Uchwały 
nr 1403/Z/VII/2019. Stwierdzenia 
– 1 (w tym 1 położna), wymiana – 
1 (w tym 1 położna), wykreślenia z re-
jestru – 1 (w tym 1 położna).

10. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
aneksu nr 3 z dnia 13 września 
2019 r. do Uchwały nr 570/VII P/18 
z dnia 20 sierpnia 2018 r. Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku w sprawie wskazania 
przedstawiciela kadry dydaktycznej do 
prac w komisji egzaminacyjnej:
• Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego u doro-
słych,

• Wywiad i badanie fizykalne.
11. Przedstawienie i przyjęcie jedno-

głośnie Uchwały nr 772/VII P/19 
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 położnej).

12. Zakończenie zebrania.
 

 mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 
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Z prac Rady
W dniu 13 czerwca 2019 roku odbyło 
się zebranie Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku. W zebraniu 
udział wzięło 14 Członków Okręgowej 
Rady, Przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej, Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej, Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych i 1 Pełnomocnik 
ORPiP. Zebranie przebiegało w następują-
cy sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawienie projektu porządku ze-
brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4. Pani Przewodnicząca anna Czar-
necka na wstępie zebrania omówiła 
ważne informacje i zasady dotyczące 
wyborów na VIII kadencję:
 • I Nadzwyczajny Zjazd Pielęgnia-

rek i Położnych w Warszawie, któ-
ry odbył się w dniach 4-5 czerwca 
2019 r., na którym zapadły de-
cyzje podjęte w drodze Uchwał 
o kaskadzie działań dotyczących 
najbliższych wyborów. Każda 
czynność trwa w czasie. Wskaza-
ne ustawą decyzje podejmowane 
na Zjeździe przesyłane zostały 
w określonym terminie do Mini-
stra Zdrowia, a po uprawomocnie-
niu się Uchwał na przełomie lipca 
i sierpnia otrzymaliśmy decyzje, 
kalendaria i kluczowe regulaminy 

Zjazdu (przyjęte prawomocnymi 
uchwałami) – na bazie których 
ORPiP w Gdańsku podejmuje 
działania związane z wyborami na 
VIII Kadencję. Nasze decyzje zo-
staną przedyskutowane i podjęte 
na niniejszych wrześniowych ob-
radach ORPiP, a mianowicie:
 • opracowanie i przyjęcie uchwa-

łami tematycznych regulami-
nów obowiązujących w OIPiP 
w Gdańsku (wrzesień 2019 r.),

 • powołanie uchwałą składu 
Komisji Wyborczej na bazie 
tematycznego regulaminu 
(wrzesień 2019 r.),

 • ustalenie ilości i składu re-
jonów wyborczych na bazie 
list wyborców stworzonych 
w oparciu o CRPiP, które 
zostaną zamieszczone i prze-
słane w Informatorze Wybor-
czym, zamieszczone na stro-
nie internetowej OIPiP oraz 
w BIP; publikacja/informa-
cja będzie zawierała: osoby 
odpowiedzialne za wybory 
w danym rejonie, ilość przy-
padających na rejon Delega-
tów, miejsce i czas – to wy-
magać będzie wielu ustaleń 
z Pracodawcami (paździer-
nik/listopad 2019 r.),

 • przybliżone terminy/kalen-
darium wyboru Delegatów 
w rejonach (styczeń do poło-
wy lutego 2020 r.), 



8 Biuletyn Informacyjny

 • planowany Zjazd Spra-
wozdawczy VII Kadencji 
i Wyborczo-Budżetowy na VIII 
Kadencję (marzec 2020 r.),

 • planowane wybory w War-
szawie (maj 2020 r.).
WSZYSTKIE CZYNNOŚCI 
MUSZĄ BYĆ WYKONA-
NE ZGODNIE Z OBOWIĄ-
ZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
ORAZ TERMINAMI.
Jednocześnie Przewodni-
cząca ORPiP w Gdańsku po-
informowała, iż od miesiąca 
na stronie OIPiP w Gdańsku 
umieszczony jest link z Na-
czelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych dotyczący naj-
bliższych wyborów do Sa-
morządu ,,WAŻNE I PRAK-
TYCZNE INFORMACJE” 
zawierający wszystkie 
podstawy prawne i regu-
laminy, w naszej zakładce 
,,WYBORY”, która jest na 
bieżąco aktualizowana ści-
śle wg kaskady działań. na 
stronie oIPiP w Gdańsku 
zamieszczona jest rów-
nież informacja dotyczą-
ca obowiązku zaktualizo-
wania danych osobowych 
naszych Członków oraz 
zaktualizowania zakładów 
pracy, w przypadku gdy 
Członek/Członkini Samo-
rządu pracuje w kilku za-
kładach pracy jest zobo-
wiązana/zobowiązany zło-
żyć deklarację, w którym 
zakładzie będzie uczestni-

czyła/uczestniczył w wybo-
rach. Wyborca może figu-
rować w jednym rejestrze 
wyborców. 

5. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 140/VII r/19 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosku Komisji 
ds. Finansowania Doskonalenia Za-
wodowego z dnia 5 września 2019 r. 
na ogólną kwotę: 52 200.00 zł brut-
to (pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 
00/100), która zostanie zrealizowana 
niezwłocznie w ciągu najbliższego 
tygodnia.

6. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 141/VII r/19 w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Wyborów do Or-
ganów Izb oraz Trybu Odwołania ich 
Członków na VIII Kadencję.

7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 142/VII r/19 
w sprawie przyjęcia Ramowego Regu-
laminu Okręgowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych na VIII Kadencję. 

8. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 143/VII r/19 w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Wyboru De-
legatów VIII kadencji na Okręgowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

9. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 144/VII r/19 w sprawie 
przeprowadzenia wyborów delegatów 
VIII kadencji na Okręgowy Zjazd Pie-
lęgniarek i Położnych.

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 145/VII r/19 w spra-
wie przyjęcia regulaminu działalności 
Okręgowej Komisji Wyborczej.

11. Podjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
146/VII r/19 w sprawie powołania 
Okręgowej Komisji Wyborczej.
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12. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 147/VII r/19 w sprawie 
ustalenia rejonów wyborczych.

13. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
nr 148/VII r/19 w sprawie zwoła-
nia Zjazdu Sprawozdawczego VII 
kadencji i Wyborczo-Budżetowego 
na VIII kadencję.

14. Omówienie realizacji planu budżeto-
wego za I półrocze roku 2019, przed-
stawienie sprawozdania finansowego 
i podjęcie jednogłośnie Uchwały 
nr 149/VII r/19 w sprawie prze-
sunięcia środków finansowych do 
realizacji planu finansowego ORPiP 
w Gdańsku na rok 2019 w oparciu 
o procentową realizację planu i rze-
czywiste potrzeby.

15. Rozpatrzenie wniosku Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej w sprawie uwolnienia środków 
finansowych na zorganizowanie przez 
Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej i Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w ra-
mach prewencji Konferencji „Od pe-
diatrii do geriatrii. Wyzwania i szan-
se w aspekcie skoordynowanej opieki 
zdrowotnej. Zagrożenia w pracy pielę-
gniarki i położnej”, która odbędzie się 
24-25 października 2019, w Gdańskim 
Hotelu Novotel Marina. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały nr 150/VII r/19 
w tej sprawie. Prewencja jest niezwy-
kle ważna dla bezpieczeństwa wyko-
nywania naszych zawodów – podkre-
śliła Przewodnicząca i ORzOZ.

16. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 151/VII r/19 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komi-
sji Socjalnej z dnia 10 września 2019 r. 

na ogólną sumę: 2250.00 zł brutto 
(dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt 
00/100), która ze względu na stan 
zdrowia naszych Koleżanek i Kolegów 
zostanie zrealizowana niezwłocznie 
w ciągu dzisiejszego popołudnia. Za-
pomogi losowe od kilku już lat reali-
zujemy w trybie pilnym.

17. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 152/VII r/19 
w sprawie pokrycia kosztów zakupu 
do Działu Szkoleń OIPiP fantomu do 
nauki obsługi cewników centralnych, 
celem realizacji szkoleń dla pielęgnia-
rek i położnych.

18. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 153/VII r/19 
w sprawie pokrycia kosztów zakupu 
do Działu Szkoleń OIPiP zestawu 
szkoleniowego LITTLE FAMILY 
+ FXT do treningu podstawowych 
czynności z zakresu RKO w różnych 
grupach wiekowych, celem realizacji 
kursów specjalistycznych dla pielę-
gniarek i położnych.

19. Podjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
154/VII r/19 w sprawie pokrycia 
kosztów przejazdu do Warszawy au-
tokaru z uczestnikami specjalizacji 
z pielęgniarstwa neonatologicznego 
organizowanej przez Dział Szkoleń 
przy OIPiP w Gdańsku, celem realiza-
cji egzaminu państwowego ww. spe-
cjalizacji. Planowany wyjazd w dniu 
08.10.2019 r., powrót 09.10.2019 r.

20. Podjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
155/VII r/19 w sprawie pokrycia 
kosztów przejazdu do Warszawy auto-
karu z uczestnikami specjalizacji z pie-
lęgniarstwa chirurgicznego organizo-
wanej przez Dział Szkoleń przy OIPiP 
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w Gdańsku, celem realizacji egzaminu 
państwowego ww. specjalizacji. Pla-
nowany wyjazd w dniu 18.11.2019 r., 
powrót 19.11.2019 r.

21. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 156/VII r/19 
w sprawie pokrycia kosztów przejazdu 
do Warszawy autokaru z uczestnikami 
specjalizacji z pielęgniarstwa gineko-
logiczno-położniczego organizowa-
nej przez Dział Szkoleń przy OIPiP 
w Gdańsku, celem realizacji egzaminu 
państwowego ww. specjalizacji. Pla-
nowany wyjazd w dniu 12.11.2019 r., 
powrót 13.11.2019 r.

22. Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego w sprawie uwol-
nienia środków finansowych z budże-
tu Komisji ds. Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego na współorganizację 
Konferencji „Profilaktyka i leczenie 
zakażeń” organizowanej pod egidą 
Szpitali Pomorskich i Wojewódzkiego 
Konsultanta w dziedzinie Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego. Konferen-
cja odbędzie się 27 września 2019 r. 
w Pomorskim Centrum Chorób Za-
kaźnych i Gruźlicy – sala wykładowa. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
157/VII r/19 w tej sprawie.

23. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 158/VII r/19 
w sprawie zakupu wraz z dostawą 
i wymiany nowych 12 szt. UPS-ów 
przy komputerach stacjonarnych uży-
wanych w biurze OIPiP w Gdańsku.

24. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Domów Pomocy Spo-
łecznej w sprawie uwolnienia środków 
finansowych z budżetu Komisji ds. Do-

mów Pomocy Społecznej na współor-
ganizację Konferencji prewencyjnej 
organizowanej przez Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej i Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych „Od pediatrii do geria-
trii. Wyzwania i szanse w aspekcie 
skoordynowanej opieki zdrowotnej. 
Zagrożenia w pracy pielęgniarki i po-
łożnej”, która odbędzie się 24-25 paź-
dziernika 2019 r. w Gdańskim Hotelu 
Novotel Marina. Przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały nr 159/VII r/19 w tej 
sprawie.

25. Podjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
160/VII r/19 w sprawie zakupu na 
2020 rok kalendarza ściennego trój-
dzielnego Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku.

26. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarek Środowi-
ska Nauczania i Wychowania w spra-
wie uwolnienia środków finansowych 
z budżetu Komisji ds. Pielęgniarek 
Środowiska Nauczania i Wychowania 
na współorganizację z Komisją ds. 
Pielęgniarstwa Pediatrycznego Kon-
ferencji „Problemy współczesnej mło-
dzieży wyzwaniem dla pielęgniarki”, 
która odbędzie się w Gdańsku – sala 
konferencyjna Sztuka Wyboru Garni-
zonu ul. Słowackiego 19, w dniu 15 
listopada 2019 r. Podjęcie jednogło-
śnie Uchwały nr 161/VII r/19 w tej 
sprawie.

27. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Rodzin-
nego w sprawie oddelegowania i uwol-
nienia środków finansowych z budżetu 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Rodzinne-
go na uczestnictwo Przewodniczącej 
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i czterech jej członków w Konferencji 
„Od pediatrii do geriatrii. Wyzwania 
i szanse w aspekcie skoordynowanej 
opieki zdrowotnej. Zagrożenia w pra-
cy pielęgniarki i położnej”, która od-
będzie się 24-25 października 2019 r. 
w Gdańskim Hotelu Novotel Marina. 
Przyjęcie jednogłośnie Uchwały nr 
162/VII r/19 w tej sprawie.

28. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Rodzin-
nego w sprawie oddelegowania i uwol-
nienia środków finansowych z budżetu 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Rodzinne-
go na uczestnictwo Przewodniczącej 
w III Konferencji „Leczenia Ran’’, 
która odbędzie się 10-11 październi-
ka 2019 r. w Karpaczu. Podjęcie jed-
nogłośnie Uchwały nr 163/VII r/19 
w tej sprawie. 

29. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 164/VII r/19 
w sprawie pokrycia kosztów uczest-
nictwa i noclegu Przewodniczącej 
OSPiP plus 4 Członków w Konfe-
rencji prewencyjnej organizowanej 
przez Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej i Okrę-
gową Radę Pielęgniarek i Położnych 
„Od pediatrii do geriatrii. Wyzwania 
i szanse w aspekcie skoordynowanej 
opieki zdrowotnej. Zagrożenia w pra-
cy pielęgniarki i położnej”, która od-
będzie się 24-25 października 2019 r. 
w Gdańskim Hotelu Novotel Marina. 

30. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 165/VII r/19 w spra-
wie oddelegowania i uwolnienia środ-
ków finansowych z budżetu Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego na 
uczestnictwo Przewodniczącej i jedne-

go Członka ww. komisji w XXVI Ogól-
nopolskim Zjeździe Instrumentariu-
szek, który odbędzie się w dniach 28-30 
października 2019 r. w Świnoujściu. 

31. Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Okulistycznego w sprawie uwolnie-
nia środków finansowych z budżetu 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Okuli-
stycznego na zorganizowanie Konfe-
rencji „Stożek rogówki i nowoczesne 
metody korekcji wad wzroku w pracy 
zespołu interdyscyplinarnego”, która 
odbędzie się w dniu 18 października 
2019 r. w Klinice Okulistycznej Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku. Przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały nr 166/VII r/19 w tej 
sprawie.

32. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały nr 167/VII r/19 
w sprawie dofinansowania i objęcia 
patronatem II Interdyscyplinarnej 
Konferencji Paliatywnej – Pomorskie-
go Hospicjum dla dzieci „Medycyna 
Wrażliwa Kulturowo”, która odbędzie 
się 27 września 2019 r. w Sali BHP 
Gdańskiej Stoczni. Do Organizatora 
zostanie przesłane pismo, iż Okrę-
gowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku z przyjemnością przyjmuje 
zaproszenie do objęcia patronatem na-
ukowym tak istotnego wydarzenia. 

33. Przedstawienie bieżących informacji.
Przewodnicząca anna Czarnecka 
przedstawiła:
 • pismo z Naczelnej Izby Pielę-

gniarek i Położnych w Warsza-
wie dotyczące dotacji przekazy-
wanej przez Ministra Zdrowia na 
realizację zadań przez jednostki 
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organizacyjne Samorządu Pie-
lęgniarek i Położnych w 2019 r. 
wraz z przedstawionym kosz-
torysem wartości poniesionych 
kosztów przez wszystkie OIPiP 
oraz NIPiP, a kwotami przeka-
zanej dotacji przez Ministerstwo 
Zdrowia, które nie rekompen-
sują wydatkowanych środków 
rzeczywistych, z powyższego 
powodu Departament Pielęgnia-
rek i Położnych poparł prośbę 
NRPiP o zwiększenie dotacji na 
realizację zadań przyjętych od 
administracji państwowej,

 • odpowiedź Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w związku 
z pismem od Przewodniczącej 
Anny Czarneckiej dotyczącym 
sytuacji studentów pielęgniar-
stwa kształcących się w języku 
angielskim w GUMed. W piśmie 
zawarta jest informacja, że NRPiP 
w maju bieżącego roku wystąpiła 
do MZ o przedstawienie opinii 
dot. m.in. kwestii czy ww. oso-
by powinny wystąpić w Polsce 
o przyznanie prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki, aby uzyskać 
stosowne zaświadczenia na po-
trzeby uzyskania ich kwalifikacji 
zawodowych poza Polską. NIPiP 
po uzyskaniu odpowiedzi z MZ 
prześle ją do OIPiP w Gdańsku. 
Ponadto w dniu 23 lipca 2019 r. 
zostało przekazane pismo pona-
glające do MZ do Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych. 

 • Zarządzenie Nr 115/2019/DSOZ 
prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z 30 sierpnia 2019 r., 

gdzie zostają wyżej wycenio-
ne świadczenia pielęgniarki. 
Uwzględnione zostaje wystawia-
nie recept wprost proporcjonalnie 
do liczby wystawionych recept, 
świadczenie pielęgniarki POZ 
udzielane osobom spoza listy 
świadczeniobiorców, świadczenie 
pielęgniarki POZ w stanach na-
głych zachorowań osobom upraw-
nionym na podstawie przepisów 
o koordynacji (EKUZ, Certfikat). 
Obecnie trwają intensywne pra-
ce – wręcz finiszują – dotyczące 
nowej porady pielęgniarskiej i jej 
dodatkowej wyceny,

 • o rozpoczynającym się Progra-
mie w ramach współpracy OIPiP 
z Urzędem Marszałkowskim pro-
mującym Zawód Pielęgniarki 
i Położnej w szkołach na terenie 
województwa Pomorskiego – sta-
ramy się o dofinansowanie nasze-
go projektu,

 • całość działań ORPiP w Gdańsku 
w sprawie nierówności finanso-
wych dla pielęgniarek ze wzglę-
du na sposób organizacji syste-
mu Ratownictwa Medycznego. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 4 stycznia 
2019 r. w sprawie ogólnych wa-
runków o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej na podstawie 
paragrafu 2.1. ust. 5 pkt. 2 przy-
dział środków przypadających 
na Pielęgniarki systemu w ZRM 
jest taki sam jak dla Ratowników 
Medycznych i wynosi 3 x 400 zł. 
Jest to niewątpliwie rażąco nie-
sprawiedliwe. Nasze działania 
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wspiera Urząd Marszałkowski, 
odnosząc się do tej sprawy w pi-
śmie przesłanym do Przewodni-
czącej ORPiP w Gdańsku, gdzie 
wyraźnie podkreślone zostaje, iż 
bez względu na miejsce pracy 
pielęgniarki, sytuacja związana 
ze zwyżką wynagrodzeń powin-
na być jednakowa. Pismo skie-
rowane zostało do Ministerstwa 
Zdrowia,

 • działania dotyczące monitorowa-
nia przez naszą Izbę prawidło-
wości realizacji podwyżek wy-
nagrodzeń, jak i etapu wdrożenia 
minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych, gdyż 
tylko faktyczne wprowadzenie 
wystandaryzowanych norm za-
trudnienia pielęgniarek i położ-
nych gwarantuje jakość opieki 
i bezpieczeństwo nas oraz pa-
cjentów,

 • iż w dniach 7-8 grudnia 2019 r. 
rozpoczyna się szkolenie Aka-
demii Opieki Długoterminowej 
w Gdańsku pod patronatem ho-
norowym NIPiP. Serdecznie za-
praszamy do skorzystania z oferty 
bezpłatnego szkolenia, 

 • podziękowanie dla OIPiP od 
Prezydium rady Społecznej 
„Wspólnie dla Zdrowia” za 
udział w projekcie, za osobiste 
zaangażowanie oraz aktywne 
uczestnictwo w konferencjach 
i posiedzeniach rady, jak i uwa-
gi wniesione do projektu, które 
odegrały ważną rolę w powsta-
niu i ulepszeniu dokumentu 
podsumowującego pt. „Strate-

giczne kierunki rozwoju Syste-
mu Ochrony Zdrowia w Polsce. 
Wyniki ogólnonarodowej debaty 
o kierunkach zmian w ochronie 
zdrowia”,

 • pismo z MZ, które wpłynę-
ło do Prezes NIPiP w sprawie 
konieczności podejmowania 
systematycznych działań przez 
NRPiP oraz Okręgowe Rady 
Pielęgniarek i Położnych doty-
czących kontroli organizatorów 
kształcenia. Pani Przewodniczą-
ca ORPiP w Gdańsku zaprasza 
na dzień 20.09.2019 r. na zebra-
nie dotyczące powyższej kwe-
stii. Podkreślając po doświad-
czeniach związanych z brakiem 
możliwości ukończenia specja-
lizacji przez nasze Koleżanki, 
aby przed podjęciem kształce-
nia podyplomowego weryfiko-
wać organizatora kształcenia. 
obecnie są organizatorzy, 
którzy prowadzą kształce-
nie podyplomowe z pominię-
ciem rejestracji w Systemie 
Monitorowania kształcenia, 
wówczas wydane dokumenty 
potwierdzające ukończenie 
kształcenia u takiego organi-
zatora są nieważne. Prosimy 
zatem przed podjęciem kształ-
cenia o bardzo wnikliwą ana-
lizę dotyczącą wpisu organiza-
tora w SMk; Przewodnicząca 
zobowiązała się, iż powstanie 
artykuł dotyczący bezpieczeń-
stwa naszych szkoleń,

 • podziękowania dla Przewodniczą-
cej Anny Czarneckiej od Dyrek-
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cji, Mieszkańców i Pracowników 
Domu Pomocy Społecznej w Wej-
herowie za okazaną pomoc, wiel-
kie serce dla bliźniego oraz liczne 
dowody sympatii, 

 • podziękowania dla Przewodniczą-
cej Anny Czarneckiej od Pomor-
skich Szpitali Sp. z o.o. za pomoc 
i objęcie patronatem III Konfe-
rencji Naukowo-Szkoleniowej dla 
opiekunów medycznych,

 • podziękowanie dla OIPiP 
w Gdańsku od Stowarzyszenia 
Dobry Brat za pomoc w organi-
zacji imprezy charytatywnej: Za-
czarowany Dzień Dziecka Nie-
pełnosprawnego,

 • pismo od Pani Danuty Adamczyk 
Wiśniewskiej informujące o rezy-
gnacji z funkcji Wiceprzewodni-
czącej i złożeniu mandatu Delega-
ta wraz z podziękowaniem za lata 
współpracy na rzecz Samorządu 
Zawodowego Pielęgniarek i Po-
łożnych.

34. jolanta Zając, Członek orPiP, 
omówiła Ustawę z dnia 12 kwiet-
nia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad 
uczniami, która weszła w życie 12 
września 2019 r. oraz spotkanie w Na-
czelnej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie, którego celem 
było wniesienie po raz kolejny uwag 
do ustawy i podjęcie dalszych dzia-
łań w celu dokonania zmian w zapi-
sach ustawy, które są bardzo trudne 
do zrealizowania przez Pielęgniarki 
w Środowisku Nauczania i Wycho-
wania. Przestawiła również przebieg 
spotkania Zespołu ds. Społecznych 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-

łecznego, na którym przedstawiła 
powyższą ustawę oraz które wnioski 
przesłane do MZ zostały wzięte pod 
uwagę, a które zostały pominięte. 
Ustalone zostało, iż za rok powróci-
my do tematu, gdy życie zweryfiku-
je, jak funkcjonują w praktyce zapi-
sy ustawy. jolanta Zając wspólnie 
z Przewodniczącą anną Czarnecką 
podkreśliły, iż Wojewódzka rada 
Dialogu Społecznego wraz z Zespo-
łem ds. Społecznych WrDS są jedy-
nymi znanymi im na terenie kraju, 
które zajęły się tak szeroko sprawa-
mi zdrowia ucznia i udziałem w wy-
pracowaniu odpowiedniego kształ-
tu opieki nad dziećmi i młodzieżą 
w Środowisku nauczania i Wycho-
wania. 

35. Po kilkugodzinnych obradach ORPiP 
Przewodnicząca poprosiła Członków 
Komisji Wyborczej o pozostanie celem 
pierwszego Jej posiedzenia i ukonsty-
tuowania się oraz przydzielenia zadań. 
Kolejne spotkanie KW już na początku 
października 2019 r.

36. Zakończenie zebrania.
 

 mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 
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Załączniki i inne ważne informacje są dostępne na stronie OIPiP 
w Gdańsku w zakładce WYBORY: http://www.oipip.gda.pl/215
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Kalendarium
9 sierpnia 

Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brały 
udział w pracach Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w UCK 
w Gdańsku. Nowej Pielęgniarce Oddziałowej gratulujemy nowych wyzwań i życzymy 
dobrej pracy oraz satysfakcji zawodowej!

12 sierpnia 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w pracach Komisji Konkur-
sowej w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej.

12 sierpnia i 30 września 
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w pracach Komisji Konkursowej na stano-
wisko Ordynatora w UCK w Gdańsku. 

13 sierpnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady Prezydium ORPiP w Gdańsku. Omówio-
no wiele istotnych spraw i podjęto dużo ważnych uchwał. Relacja w niniejszym biuletynie.
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20 sierpnia 
Przewodnicząca Anna 
Czarnecka uczestni-
czyła w obradach Pre-
zydium NRPiP w War-
szawie, którego jest 
Członkiem. Omówiono 
wiele istotnych spraw 
i podjęto dużo ważnych 
uchwał.

23 sierpnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka, 
Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc, Sekretarz Ewa Bog-
dańska-Bóll oraz Członkowie Pre-
zydium ORPiP w Gdańsku: Ewa 
Wodzikowska i Marzena Barton 
brały udział w pierwszym Dyplo-
matorium Pielęgniarstwa w Wyż-
szej Szkole Gospodarki z Wydzia-
łem Nauk Stosowanych w Chojni-
cach. Wszystkie nowe Pielęgniarki 
i Pielęgniarze otrzymali już PWZ 
i znaleźli wymarzoną pracę. Gratu-
lujemy i witamy wśród NAS!
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...ciąg dalszy

24 sierpnia (sobota) 

W Wejherowie Przewodnicząca Anna Czar-
necka uczestniczyła w festynie integracyjnym 
osób niepełnosprawnych pt. „ODDAJĘ MI-
ŁOŚĆ”. „Czynienie dobra to najlepsza pro-
mocja naszych Profesji!
Czynienie dobra to najskuteczniejsza for-
ma Człowieczeństwa! Czynienie dobra 
w trosce o potrzeby drugiego Człowieka 
to najpiękniejszy Humanizm!” – podkre-
śla Anna Czarnecka. „Dziękuję Dyrekcji, 

Mieszkańcom i Pracownikom Domu Pomo-
cy Społecznej w Wejherowie za zaproszenie 
i za wspólnie spędzony czas w sobotę 24 
sierpnia, pełen bardzo dobrej energii. Wa-
sze podziękowanie, które dziś otrzymałam, 
zachowam na zawsze w sercu, gdyż jest dla 
mnie wyjątkowe! Wam również dziękuję za 
codzienny trud i serce wkładane w pomoc 
POTRZEBUJĄCYM” – powiedziała bardzo 
wzruszona Przewodnicząca.
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...ciąg dalszy

26 i 27 sierpnia 
Przewodnicząca Anna Czarnecka wraz z Sekretarz Jolantą Zając i Ewą Bebel pracowały 
nad regulaminami wyborczymi OIPiP w Gdańsku w oparciu o tematyczne regulaminy 
NRPiP. To bardzo trudne i ważne prace precyzyjnie związane z przepisami prawa. 2020 
rok będzie rokiem bardzo ważnych decyzji dla Naszego Środowiska Zawodowego!
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31 sierpnia 
Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc uczestniczyła 
z ramienia OIPiP w Sesji Pie-
lęgniarskiej na XXII Kongresie 
Polskiego Towarzystwa Onko-
logii Klinicznej.

30 sierpnia 
Przewodnicząca Anna Czarnecka otworzyła w OIPiP w Gdańsku kolejne bezpłatne szko-
lenie o tematyce RODO. To bardzo ważne i praktyczne tematy, informacje, wiadomości! 
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymał książeczkę/poradnik z materiałami dydaktycz-
nymi oraz certyfikat. Dziękujemy firmie „Prometriq Akademia Zarządzania” za wspaniałą 
(bezpłatną) współpracę. 

2, 4 i 5 września 
Przewodnicząca Anna Czarnecka wraz z Sekretarz Jolantą Zając i Ewą Bebel pracowały 
nad regulaminami wyborczymi OIPiP w Gdańsku oraz projektami tematycznych uchwał, 
o których treści zadecyduje ORPiP na obradach wrześniowych. To bardzo trudne i ważne 
prace precyzyjnie związane z przepisami prawa. 2020 rok będzie rokiem bardzo ważnych 
decyzji dla Naszego Środowiska Zawodowego!
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9 września 
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brały 
udział w pracach Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w 7 Szpi-
talu Marynarki Wojennej w Gdańsku. Nowej Pielęgniarce Oddziałowej gratulujemy no-
wych wyzwań i życzymy dobrej pracy oraz satysfakcji zawodowej!

3 września 
Skarbnik Ewa Bogdańska-Bóll uczestniczyła w kontroli Komisji Rewizyjnej. Finanse 
i prawne działanie są naszym wspólnym „oczkiem w głowie”. Sprawna gospodarka finan-
sowa oraz organizacyjna najprawdopodobniej pozwoli na zwiększenie wysokości refun-
dacji kształcenia podyplomowego w naszej OIPiP, o czym zadecyduje, podsumowując rok 
2019, na obradach 6 grudnia ORPiP w Gdańsku.

5 września 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w obradach Rady Społecz-
nej w Wojskowej Przychodni w Gdyni.

9 września 
Przewodnicząca Anna Czarnecka spotkała się z Komisją ds. Pielęgniarstwa Rodzinnego – omó-
wiono wiele bieżących spraw oraz nowe rozporządzenie, które jest naszym wspólnym sukcesem, 
chociaż oczywiście nadal chcemy więcej… Nastąpił m.in. wzrost punktów, nowe świadczenia 
pielęgniarskie, jak np. wypisywanie recept, będą dodatkowo wynagradzane, tak samo jak i fakt 
akredytacji. Wiele jeszcze działań przed nami! Wybierając Delegatów, proszę pamiętać o przed-
stawicielach POZ, gdyż są niezbędni w działaniach o dobre dziś, ale i jeszcze lepsze jutro!
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9 września 
W siedzibie OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka przewodniczyła Komi-
sji po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu. Koleżance Pielęgniarce gratulujemy 
wzorowo zdanego egzaminu i powrotu do naszej ZAWODOWEJ RODZINY! Nasza Izba 
prowadzi dla Pielęgniarek i Położnych te egzaminy bezpłatnie. Bardzo dziękuję wszyst-
kim Placówkom Medycznym i Kadrze Zarządzającej za ogromną pomoc w przeszkalaniu 
naszych Koleżanek i Kolegów chętnych do powrotu do pracy. Korzyść to obopólna, gdyż 
najczęściej po Waszym spotkaniu – wybierają Was do dalszej współpracy. 

10 września 
W Warszawie Przewodnicząca 
Anna Czarnecka, Wiceprze-
wodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc, Sekretarz Jolanta 
Zając i Członek ORPiP Kata-
rzyna Kretowicz uczestniczyły 
w konferencji zorganizowa-
nej przez NRPiP pod patrona-
tem Ministerstwa Zdrowia pt. 
ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE 
W PRAKTYCE PIELĘGNIAR-
KI I POŁOŻNEJ. Fotorelacja na 
stronie: http://www.oipip.gda.
pl/aktualnosci/590
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10 września 
W Warszawie o godz. 17:00 Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w obradach 
Prezydium NRPiP, którego jest Członkiem. Omówiono wiele istotnych spraw i podjęto 
dużo ważnych uchwał.

...ciąg dalszy

11 i 17 września 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brała udział z ramienia OIPiP w posiedze-
niach Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. 

11 września 
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w obradach NRPiP, której jest 
Członkiem. Omówiono wiele istotnych spraw i podjęto dużo ważnych uchwał. W obra-
dach jako Gość uczestniczył Pan Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
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Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl

...ciąg dalszy
Zdrowia. Przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w podmiotach leczniczych w za-
kresie wdrożenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Jeden z podmiotów 
na początku września otrzymał zalecenia pokontrolne, które powinny być zrealizowane 
w ciągu 30 dni. W ramach przeprowadzonej kontroli wykazano m.in. brak włączenia pod-
wyżek wynikających z Rozporządzenia do wynagrodzenia zasadniczego.
Członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawili przypadki nieprawidło-
wości zgłaszane przez członków samorządu, jakie występują w podmiotach leczniczych 
podstawowej opieki zdrowotnej. Pomimo licznych interwencji samorządu i Narodowego 
Funduszu Zdrowia część podmiotów w dalszym ciągu nie wypłaca podwyżek wynagrodzeń.
Minister zobowiązał się do przeprowadzenia kontroli w podstawowej opiece zdrowotnej 
i poinformowania NRPiP o jej wynikach. NRPiP APELUJE do Państwa z prośbą o prze-
kazanie informacji, czy podmioty lecznicze, w których występowały nieprawidłowości, 
zmieniają swoją praktykę oraz czy realizują wytyczne Ministerstwa Zdrowia. Informacje 
prosimy przesyłać na adres podwyzki@nipip.pl

12 września 
Przewodnicząca, Sekretarz i Skarbnik ORPiP w Gdańsku przygotowały bardzo liczne pro-
jekty uchwał na obrady ORPiP w Gdańsku. Ilość tematów, spraw i uchwał zapowiadała 
kilkugodzinne prace Rady w dniu 13.09.2019 r.
Razem z Główną Księgową przygotowana została również realizacja planu finansowego 
za pierwsze półrocze 2019 r. Analiza potwierdza wysoką dyscyplinę finansową i działal-
ność ściśle zgodnie z wytyczonym przez Zjazd planem.

13 września 
W siedzibie OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady ORPiP 
w Gdańsku. Omówiono wiele istotnych spraw bieżących oraz związanych z wyborami do 
naszego Samorządu Zawodowego i podjęto dużo ważnych uchwał. Dziękuję Członkom 
Rady za frekwencję i zaangażowanie! Uwaga! Niezwykle ważne uchwały dotyczące wy-
borów 2020 umieszczone zostały również na stronie internetowej w zakładce WYBORY, 
a najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie drukujemy Państwu w niniejszym 
biuletynie z nadzieją, iż będą bardzo pomocne. 
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13 września 
W OIPiP w Gdańsku o godz. 16:00 odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej, 
na którym KOMISJA UKONSTYTUOWAŁA SIĘ. Przed nami ogrom zadań – dziękuję 
za aktywność! Kolejne spotkanie w sprawie Rejonów i Osób za nie odpowiedzialnych już 
w październiku. 

18 września 
Na zaproszenie „Fundacji Szpitalnej Pro vita hominis plena” Przewodnicząca Anna Czar-
necka wraz z Przedstawicielami OIPiP w Gdańsku brała udział w konferencji w GUMed 
na rzecz PACJENTÓW W ŚPIĄCZCE.
Mamy wielką nadzieję, iż tak ważny temat, będący potężnym wyzwaniem dla Fundacji 
Szpitalnej, zaowocuje współpracą z innymi ludźmi z pasją oraz wielkimi możliwościami 
i uda się otworzyć NASZĄ POMORSKĄ KLINIKĘ WYBUDZEŃ. 
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Szkolenia podyplomowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku na mocy Ustawy o samorządzie 
pielęgniarek i położnych oraz wpisu do re-
jestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych, 
prowadzonego przez Naczelną Izbę Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie, również 
organizuje wszystkie formy kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarek i położnych.
Dlaczego warto szkolić się u nas?
1. Gwarantujemy jako organizator kształ-

cenia bezpieczeństwo i jakość prowa-
dzonych szkoleń,

2. Harmonogram szkoleń dostosowuje-
my do potrzeb środowiska pielęgnia-
rek i położnych,

3. Zapewniamy kadrę dydaktyczną o wy-
sokich kwalifikacjach i z dużym do-
świadczeniem zawodowym,

4. Zapewniamy odpowiednią do realiza-
cji kształcenia bazę szkoleniową – do-
godną dla Was,

5. Zajęcia praktyczne realizowane są tyl-
ko w renomowanych jednostkach me-
dycznych,

6. Na czas trwania kursu zapewniamy 
każdemu z Was bezpłatnie Grupowe 
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cy-
wilnej oraz Ubezpieczenie Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków,

7. Jesteśmy do dyspozycji Uczestników 
w razie pytań i udzielamy potrzebnej 
pomocy – najczęściej w SMK,

8. Dostosowujemy ofertę szkoleniową do 
indywidualnych potrzeb podmiotów 
leczniczych i realizujemy ją na miejscu 
w Waszych placówkach medycznych, 

9. Gwarantujemy bardzo atrakcyjne ceny 
kursów, z możliwością rozłożenia płat-
ności na nieoprocentowane raty, oraz 
refundację,

10. Organizujemy bezpłatny transport na 
egzamin państwowy w Warszawie pod 
opieką Przedstawiciela OIPiP w Gdańsku,

11. Pracownicy Działu Szkoleń OIPiP 
w Gdańsku bardzo dbają o każdy de-
tal formalny, prawny i bezpieczeństwa 
Waszych szkoleń,

12. Po egzaminie państwowym na Pań-
stwa upoważnienie niezwłocznie przy-
wozimy z Warszawy DYPLOMY.

Zachęcamy do korzystania z naszej 
szerokiej oferty szkoleniowej:

http://www.oipip.gda.pl/p/szkolenia

Uwaga! 
Przygotowujemy szkolenia również 

ściśle wg Waszych potrzeb i to nawet dla 
grup tylko 20-osobowych.

Dlatego: skontaktuj się z nami, aby 
wybrać odpowiedni dla siebie kurs lub 

go stworzyć, wysyłając e-maila na adres: 
szkolenia@oipip.gda.pl 

lub dzwoniąc pod numer: 58 320 06 83.

jakie korzyści płyną ze szkolenia podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych realizowanego w oIPiP w Gdańsku?

W czym jesteśmy lepsi i co gwarantujemy?
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Co warto wiedzieć?

Każda pielęgniarka i położna mają obo-
wiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy 
i umiejętności zawodowych. Obowiązek ten 
wynika przede wszystkim z Ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej, a także z Kodek-
su Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej, 
w którego przyrzeczeniu pielęgniarka/po-
łożna zobowiązuje się wdrażać do praktyki 
nowe zdobycze nauk medycznych, społecz-
nych i humanistycznych oraz systematycznie 
doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla 
dobra zawodu („Przyrzeczenie” ust. 6). Do 
ciągłego doskonalenia zawodowego zobo-
wiązują nas również nasi pacjenci, których 
coraz większa świadomość powoduje coraz 
większe oczekiwania w stosunku do opieku-
jących się nimi pielęgniarek i położnych. 

Jedną z form aktualizowania wiedzy 
i umiejętności zawodowych jest udział 
w specjalnie w tym celu organizowanych 
kursach. Organizatorem kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych mogą 
być uczelnie i szkoły prowadzące działal-
ność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie 
nauk medycznych, podmioty lecznicze oraz 
inne podmioty po uzyskaniu wpisu do reje-
stru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe. Na rynku pojawiło się wielu 
organizatorów chcących prowadzić kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych. Niestety nie wszyscy organizatorzy 
kształcenia dla pielęgniarek/położnych gwa-
rantują odpowiednią jego jakość. Zdarza się, 
że prowadzenie szkoleń dla pielęgniarek 
przez niektórych organizatorów traktowane 
jest jak działalność gospodarcza ukierunko-
wana na zysk, co może wpływać na ich po-
ziom. Znana jest powszechnie sprawa firmy 
prowadzącej kształcenie podyplomowe dla 

pielęgniarek i położnych, która pobrała od 
uczestniczek pieniądze, rozpoczęła szkole-
nie, a następnie przerwała je i ogłosiła upa-
dłość. Ponad 3 tys. pielęgniarek i położnych 
z całej Polski straciło pieniądze, czas, a nie 
uzyskało ani nowych umiejętności, ani cer-
tyfikatów. Z niepokojem również przyjmu-
je się informacje o firmach organizujących 
wszystkie formy kursów dla pielęgniarek 
i położnych realizowanych w systemie on-li-
ne. Stanowisko Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w tej kwestii jest jednoznaczne. 
Kształcenie podyplomowe w ramach szko-
leń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyj-
nych i kursów specjalistycznych prowadzo-
ne jest na podstawie programów kształcenia 
zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. 
Zapisy odnoszące się do stosowanych me-
tod i środków dydaktycznych, metod spraw-
dzania efektów kształcenia, warunków zali-
czenia, jak również rodzaju i liczby godzin 
dydaktycznych wymagających bezpośred-
niego udziału prowadzącego zajęcia nie 
przewidują metody e-learningu. 

Warto też przypomnieć, że jednym 
z warunków przystąpienia do wszystkich 
kursów jest przeprowadzenie postępowa-
nia kwalifikacyjnego za pośrednictwem 
Systemu Monitorowania Kształcenia Pra-
cowników Medycznych (SMK). bez konta 
w SMk nie jest możliwe ani przystąpie-
nie do specjalizacji, ani przystąpienie do 
egzaminu końcowego. 

Uwaga! Dzięki działaniom Samorzą-
du Zawodowego zdobyte kwalifikacje 
i uprawnienia niejednokrotnie mają prze-
łożenie na wzrost Państwa wynagrodze-
nia i atrakcyjności na rynku pracy! Za-
chęcamy do doskonalenia zawodowego.
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Uhonorowanie 
Krzyżem Niepodległości

Przewodnicząca orPiP anna Czarnec-
ka oraz Wiceprzewodnicząca Marzena 
olszewska-Fryc zostały zaproszone na 
obchody 100-lecia Policji w Gdańsku, 
na których zostały uhonorowane krZy-
żeM nIePoDLeGłoŚCI.
to WyrÓżnIenIe DLa CałeGo 
PoMorSkIeGo PIeLĘGnIarStWa!

W piątek 26 lipca 2019 r. uroczystość 
rozpoczęła się Hymnem Narodowym, 
a następnie przysięgą nowych POLICJAN-

TÓW, którzy wybrali tę wysoce odpowie-
dzialną i niebezpieczną, ale bardzo waż-
ną dla Społeczeństwa drogę zawodową. 
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, 
świadom podejmowanych obowiązków 
policjanta...” – to początek roty ślubowa-
nia, którą składają przyjmowani do służby 
funkcjonariusze. Nowi policjanci, ślubując 
na sztandar tym samym wstąpili w szeregi 
polskiej Policji. To niezwykle ważne wy-
darzenie, gdyż policjantów bardzo brakuje, 
ilość wakatów jest ogromna, a chętnych do 
tej pracy – zbyt mało. Bardzo szkoda, że 
to tylko 23 Osoby. Zbyt mało, zbyt mało… 
Potrzeba znacznie więcej! Podobnie jak 
w Pielęgniarstwie – wysoka wiedza, co-
dzienny trud i profesjonalizm, którego 
podstawą jest odpowiedzialność za życie 
ludzkie, powinny być bardzo dobrze wy-
nagradzane. Dzisiejsza młodzież kieruje 
się bowiem konkretami i potrzebą bycia 
docenionym, dlatego powinno się stosować 
zachęty/mechanizmy na miarę dzisiejszych 
czasów i potrzeb... 
Uroczystość przebiegająca w atmosferze 
100-lecia powstania Państwowej Policji 
była doskonałą okazją do wręczenia Medali 
za Długoletnią Służbę, odznak „Zasłużony 

UHonoroWanIe PIeLĘGnIarStWa PoMorSkIeGo, 
CZyLI naSZej DZIałaLnoŚCI na rZeCZ beZPIeCZeŃStWa 

I żyCIa MIeSZkaŃCÓW PoMorZa, na UroCZyStoŚCI 
Z okaZjI 100-LeCIa PoLICjI
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Policjant”, Medali za Zasługi dla Policji 
oraz innych wyróżnień. Wręczenia Odzna-
czeń Państwowych i Resortowych dokona-
li osobiście: WOJEWODA POMORSKI 
ORAZ KOMENDANT WOJEWÓDZKI 
POLICJI.
W MyŚL ZaSaDy „raZeM Można 
WIĘCej” oIPiP w Gdańsku, mając 
wspólny mianownik z Policją – a jest nim 
troska i dbałość o bezpieczeństwo i życie 
obywateli oraz niepokój związany ze 
znacznie topniejącą liczbą kadry (zbyt 
mała ilość w stosunku do licznej kadry 
odchodzącej na emeryturę oraz rosną-
cych potrzeb/zadań/wyzwań na rzecz 
Społeczeństwa), od wielu lat z Przewod-
niczącą anną Czarnecką na czele współ-
działa z nSZZ Policji Pomorza. Policja, 
doceniając ten fakt, uhonorowała Prze-
wodniczącą annę Czarnecką i Wice-
przewodniczącą Marzenę olszewską-
-Fryc krZyżeM nIePoDLeGłoŚCI 
cyt. „Za ZaSłUGI PatrIotyCZne 
i DZIałaLnoŚĆ DLa nSZZ PoLI-
CjantÓW”. „to duma i uhonorowa-

nie całego Pomorskiego Pielęgniarstwa 
i Waszej współpracy z nami na rzecz 
wspólną i całego Społeczeństwa” – pod-
kreślił nadkomisarz józef Partyka – 
Przedstawiciel nSZZP.
Wojewódzkie obchody Święta Policji po-
łączone z obchodami 100-lecia powstania 
Państwowej Policji to niezwykle ważne 
wydarzenie i docenienie pracy obecnie pra-
wie 6-tysięcznego garnizonu pomorskiego, 
które obchodzone były w wielu miejscach 
w województwie (oraz w całej Polsce) 
przez wiele dni. Obchody honorowym 
patronatem objęła Pani Elżbieta Witek – 
Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. Wielkim wyróżnieniem jest, że 
w Gdańsku obchodziliśmy je wspólnie. 
to wspaniałe docenienie naszego wspól-
nego codziennego trudu… życzymy 
kolejnych stu lat! Stu lat wspaniałego 
dalszego rozwoju, jakości i docenienia 
zarówno finansowego, jak i ze strony ca-
łego SPołeCZeŃStWa!

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
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Zapewnienie ciągłości działania jest 
przedmiotem zarządzania strategicznego, 
wyrażając cel nadrzędny sprawności or-
ganizacji i obejmując prymat w obszarze 
zarządzania ryzykiem operacyjnym. Stąd 
też Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy, dążąc do zapewnie-
nia bezpieczeństwa w każdym aspekcie, 
podjęła decyzję o wdrożeniu systemu za-
rządzania ciągłością działania zgodnego 
z normą ISO 22301. 

W dniu 26.08.2019 r. w Wojewódz-
kim Ośrodku Medycyny Pracy odbyło 
się uroczyste wręczenie certyfikatów po-
twierdzających wdrożenie:

WOMP w Gdańsku jako jedna 
z pierwszych organizacji w Polsce, 
która wdrożyła system zarządzania 
ciągłością działania

•• systemu zarządzania środowiskowe-
go – ISO 14001,

•• systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy ISO 45001,

•• systemu zarządzania ciągłością dzia-
łania ISO 22301.

Wśród zaproszonych gości w uroczysto-
ści uczestniczyli: Agnieszka Kapała-So-
kalska – Członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego, Tadeusz Jędrzejczyk – Dy-
rektor Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego, Anna Drewnowska – 
Dyrektor Departamentu Organizacji, Je-
rzy Karpiński – Dyrektor Wydziału Zdro-
wia – Pomorskiego Centrum Zdrowia 
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Publicznego, Anna Czarnecka – Prze-
wodnicząca OIPiP, Krzysztof Brokowski 
– Kierownik Biura Rozwoju Certyfikacji 
PRS, przedstawiciele Wojewódzkiej i Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Gdańsku oraz personel orga-
nizacji zajmujących się medycyną pracy.

Wdrożenie powyższych systemów zarzą-
dzania jest kontynuacją procesu ciągłego 
doskonalenia, gdyż decyzją Dyrektora 
WoMP Małgorzaty bartoszewskiej-
-Dogan w roku 2018 w WOMP wdrożono:
•• system zarządzania jakością – ISO 

9001,
•• system zarządzania bezpieczeń-

stwem informacji – ISO/IEC 27001.
Wdrożenie systemu zarządzania 

w placówkach medycznych wymaga za-
angażowania personelu, często zmian or-
ganizacyjnych oraz przyzwyczajeń. Wy-
musza również zidentyfikowanie oczeki-
wań stron zainteresowanych, zagrożeń, 
szans oraz celów i zadań standaryzują-
cych i doskonalących system.

Za podstawę budowania systemów za-
rządzania, szczególnie zarządzania jako-
ścią, zostały powszechnie uznane normy 
ISo serii 9000. Regulują one zasady or-
ganizacyjne, które mają zapewnić odpo-
wiednią jakość świadczonych usług. Jest 
to rodzina norm w zakresie dobrej prak-
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tyki zarządzania1. Stanowią jeden z ele-
mentów strategicznego podejścia do idei 
ciągłego doskonalenia. System zarządza-
nia jakością według normy ISo 9001 jest 
najbardziej znany i najczęściej wdrażany 
spośród innych systemów zarządzania. 
Jego uniwersalny charakter powoduje, 
że ma on zastosowanie w wielu organi-
zacjach, niezależnie od ich wielkości, 
specyfiki oraz formy własności. Mając 
powyższe na uwadze, można podkreślić, 
iż wdrożenie normy ISO 9001 może za-
inicjować prace na rzecz holistycznego 
systemu zarządzania biznesem, integrują-
cego troskę o jakość i bezpieczeństwo2. 

Z kolei wdrożenie systemu zarządza-
nia środowiskowego ISo 14001 jest po-
dejściem służącym rozpoznaniu i kontroli 

1 Łańcucki J.(red.), Podstawy kompleksowego zarzą-
dzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
2 Haffer R., Samoocena i pomiar wyników działalności 
w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszuki-
waniu doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.

wpływu, jaki organizacja wywiera na środo-
wisko naturalne. Norma została opracowa-
na w sposób, który umożliwia zastosowa-
nie jej do różnych warunków społecznych, 
kulturowych i geograficznych. Organiza-
cja, decydując się na wdrożenie systemu 
zarządzania środowiskowego, zobowiązuje 
się do minimalizacji negatywnego oddzia-
ływania na środowisko, między innymi po-
przez stworzenie polityki środowiskowej, 
dostosowanie struktury organizacyjnej oraz 
opracowanie udokumentowanych proce-
dur odnoszących się do działań środowi-
skowych. Poprzez takie działania system 
zarządzania środowiskowego umożliwia 
sprawną koordynację działalności ekono-
micznej organizacji z ekologiczną, w taki 
sposób, aby ochrona środowiska naturalne-
go stała się nieodłącznym elementem stra-
tegii biznesowej firmy3.

3 Darnall N., Jolley G.J., Handfield R., Environmental 
Management Systems and Green Supply Chain Man-
agement: Complements for Sustainability?, „Business 
Strategy and the Environment”, No 18, 2008.
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Należy także wskazać na znaczenie 
innej normy – ISo 45001, często wdra-
żanej przez placówki medyczne. Norma 
ta wskazuje, co należy zrobić, aby moż-
liwe było skuteczne przewidywanie oko-
liczności narażających pracowników na 
utratę zdrowia lub życia i zapobieganie 
im. W dłuższej perspektywie czasowej 
system zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy kształtuje także wysoki 
poziom kultury bezpieczeństwa w orga-
nizacji.

Natomiast wdrożenie systemu zarzą-
dzania ciągłością działania zgodnego 
z normą ISo 22301 to zdolność organi-
zacji do takiego reagowania na zakłóce-
nia warunków normalnej działalności, 
aby tam, gdzie to możliwe, szybko przy-
wrócić te normalne warunki, a tam, gdzie 
to niemożliwe, przejść do zaplanowane-
go sposobu zastępczego wykonywania 
zadań. Ciągłość działania postrzega się 

więc zarówno w kontekście zadań organi-
zacji oraz procesów służących realizacji 
tych zadań, jak i w kontekście czynników 
mogących zakłócić te procesy oraz po-
datności organizacji, stanowiących o jej 
wrażliwości na zakłócenia4.

Opisane systemy zarządzania, ze 
względu na fakt, iż funkcjonują równo-
legle, często podlegają w organizacjach 
procesowi integracji. Nie inaczej jest 
w placówkach medycznych. W naukach 
o zarządzaniu integracja staje się, obok 
takich kategorii jak jakość czy doskona-
lenie, kluczowym pojęciem analizowa-
nym przy wykorzystaniu wielu metod 
badawczych i odnoszonym praktycznie 
do wszystkich najważniejszych podsys-
temów organizacji w sferze zarządzania, 
w tym do5:
•• struktur organizacyjnych (integracja 

organizacyjna),
•• systemów zarządzania i występują-

cych w nich procesów (integracja 
systemowa i procesowa),

•• podstawowych funkcji zarządzania 
(integracja funkcjonalna),

•• podstaw prawnych i normatywnych 
działania organizacji (integracja 
prawna i normatywna, zwłaszcza 
standardów wynikających z norm),

•• integracji pewnych wiodących aspek-
tów działania organizacji w ramach 
wybranej orientacji (np. integracja 
w ramach orientacji jakościowej lub 
marketingowej).

Zintegrowany system zarządzania 
to zatem układ powiązanych ze sobą ele-

4 Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki, Zarządzanie ryzykiem 
operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Back, Warszawa 2008.
5 Borys T., Integracja zarządzania w aspekcie strategii 
jakości, „Problemy Jakości” 2013 ,7-8.
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mentów, udokumentowany, jednoznacznie 
określony, umożliwiający skuteczne, rów-
noczesne zarządzanie wieloma aspektami 
funkcjonowania organizacji. Zasadniczym 
celem integrowania systemów zarządza-
nia jest optymalizacja, usprawnienie i za-
pewnienie współdziałania procesów za-
chodzących w organizacji6. 
6 Łańcucki J. (red.), Znormalizowane systemy zarzą-
dzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, Poznań 2010.

Sz.P. agnieszce treśka
z okazji uzyskania 

tytułu Magistra Pielęgniarstwa
z serca płynące serdeczne gratulacje 

wraz z życzeniami spełnienia marzeń, satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym 
składają 

koleżanki i koledzy z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego 
Szpitala św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa.

Gratulacje

Systemy zarządzania jakością i inne 
rozwiązania pokrewne dotyczące syste-
mów zarządzania, tak ogólne, jak i spe-
cyficzne, stały się obecnie głównym wy-
znacznikiem poziomu konkurencyjności 
jednostek medycznych oraz głównym 
narzędziem służącym standaryzacji dzia-
łań, poprawie jakości usług medycznych 
i minimalizacji błędów wpływających 
na bezpieczeństwo pacjentów i persone-
lu7. Wdrażanie podejść projakościowych 
i innych systemowych w placówkach me-
dycznych, w tym systemów o charakterze 
zintegrowanym, wynika z powszechności 
ich stosowania, a także istniejącej możli-
wości integracji między sobą.

Małgorzata Bartoszewska-Dogan
p.o. Dyrektora 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Aneta Muzolf
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania

7 Trela A., Zarządzanie jakością w placówce medycznej. 
Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja 
ministra zdrowia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 
Warszawa 2014.
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Z żałobnej karty
Naszej Koleżance Marii turzyńskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

matKi
składają

koleżanki z Oddziału 
Rehabilitacji Ruchowej Szpitala 

Specjalistycznego w Kościerzynie.

Naszej koleżance annie Szczap 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
MĘża 
składa 

personel Przychodni 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej.

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, 

zawsze będą z nami.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
wsparcia Pielęgniarce Oddziałowej 

bożenie Machut 
z powodu śmierci 

ojCa 
składa 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa wraz z kadrą 
kierowniczą oraz koleżankami i kolegami 

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

Szczere wyrazy współczucia naszej 
koleżance annie Partyka 

z powodu śmierci 
mamy 
składają 

koleżanki z Oddziału Alergologii i Chorób 
Płuc Szpitala Dziecięcego Polanki.

Z głębokim żalem oddajemy hołd i żegnamy 
Panią bronISłaWĘ GDanIeC 

– emerytowaną, wieloletnią pielęgniarkę 
Oddziałową Oddziału Chirurgii starego 

Szpitala w Kościerzynie, która
odeszła od nas po ciężkiej chorobie.

Będziemy Panią pamiętać 
 i zawsze mile wspominać.

Absolwenci dawnego Liceum Medycznego 
w Kościerzynie.

Kochany człowiek nie umiera, żyje w naszych 
sercach, myślach i wspomnieniach.

Naszej drogiej koleżance bożenie Machut 
wyrazy serdecznego współczucia 

i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

taty 
składają 

pracownicy Oddziału 
Rehabilitacji Ruchowej Szpitala 

Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.






