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słowo wstępne

W każdym z nas są dwie istoty – wewnętrz-
ny krytyk oraz wzmacniający żywiciel. Ten 
pierwszy uruchamia się zawsze wtedy, gdy 
trzeba nam powiedzieć, że coś mogliśmy 
zrobić lepiej, szybciej, mądrzej, bardziej 
odpowiedzialnie. Ten drugi z kolei odgry-
wa rolę wzmocnienia. To dzięki niemu czu-
jemy się silni i bezpieczni. Działamy w ten 
sposób nie tylko w wymiarze jednostki, 
ale również jako zespół, grupa, personel – 
jako cały samorząd zawodowy. Wchodząc 
w rok 2021, pragnę być dla siebie i dla Was 
wszystkich wewnętrznym żywicielem. 
Pokazać, że świat rozumiany jako natura, 
środowisko, polityka, nie jest narysowany 
pociągnięciem krytycznej kreski. 

A więc nie dajmy się wewnętrznemu kry-
tykowi, ale wsłuchajmy się. Nie walczmy 
z nim. Przytulmy go i pokażmy mu rzeczy-
wistość, która może być dla nas źródłem 
wielkiej siły działania, dawania i co równie 
ważne – wspierania się! Nie neguję drama-
tyzmu, skali nieoszacowanych strat, które 
przyniosła nam pandemia COVID-19. Nie 

umniejszam skutków wprowadzonego sta-
nu epidemicznego. Jestem daleka od mini-
malizowania, a nawet – wypierania bólu, 
cierpienia i żalu, które pozostawił w nas 
2020 rok. 

Najważniejsze, że mamy wybór. Nie musi-
my wchłaniać wyłącznie złych informacji. 
Możemy zejść z tego dryfującego statku 
i poszukać własnej prawdy. Otóż, w 2021 
rok wchodzimy mądrzejsi o doświadcze-
nia. Te nasze, prywatne, indywidualne oraz 
zbiorowe. Owszem, to nie była tania lek-
cja. Ostatecznie – wybraliśmy tę drogę, po-
nieważ chcieliśmy chronić siebie i innych. 
Dziesiątki tysięcy Medyków w całej Polsce 
oddało swoje serce, a czasem nawet życie, 
by inni dziś budzili się szczęśliwie w no-
wym roku. 

Wyszliśmy ze strefy komfortu, dotknęli-
śmy barier swoich granic rozwojowych. Co 
więcej – nauczyliśmy się adaptować. Prze-
trwaliśmy. Dokonaliśmy tego między inny-
mi dlatego, iż do naszej pracy podeszliśmy 
w sposób altruistyczny. Wystarczy dotknąć, 
przyjrzeć się, poznać, być obecnym w tak 
małym wycinku rzeczywistości, jakim była 
działalność naszego wspólnego samorządu 
zawodowego. Na kolejnych stronach od-
najdziecie podsumowanie naszych działań. 
Mowa tu o kompleksowym, solidarnym 
podejściu do wzajemnej pomocy i wspar-
cia, jakiego sobie udzielaliśmy. Kampania 
podsumowująca nosi nazwę „z nami trzeba 
się LICZYĆ!”. Nie, nie z samorządem jako 

takim. Świat musi się liczyć z Pielęgniarka-
mi, Pielęgniarzami i Położnymi – Naszym 
profesjonalizmem, etyką, wrażliwością 
i nie tylko. Przeglądając biuletyn OIPiP 
w Gdańsku, dostrzeżecie, że Pielęgniarki, 
Pielęgniarze i Położni, Położne to ludzie 
o wielkim społecznym mózgu i tętniącym 
empatią sercu. O wielkich zdolnościach do 
samoorganizacji. 

W 2020 roku Pielęgniarki, Pielęgniarze, 
Położne i Położni napisali najbardziej 

wzruszający rozdział o samorządności 
w całej swojej historii. Reszta jest tylko 
szeptem lęku, który w 2021 roku należy od-
rzucić. Ten rok musi nas wzmocnić i jesz-
cze bardziej zjednoczyć!

Powodzenia! 

mgr Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Pomimo tego rozporządzenia organizujemy liczne edycje specjalistycznych 
kursów szczepień, gdyż zdobyta na nich wiedza daje bezpieczeństwo i jakość, 
a także uprawnienia do wykonywania innych szczepień niż tylko przeciwko 

COvID-19. Polecamy: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/1012
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Przekazuję Państwu 
wszystkie otrzymane życzenia, 

aby Nowy rok był lepszy 
i bezpieczniejszy niż miniony.

Szanowni Państwo,
KtO KOrZyStA Z UbeZPIeCZeŃ 
OIPiP w GDAŃSKU?
KONIECZNOŚĆ AKTUALIZACJI DA-
NYCH W PWZ i REJESTRZE!
Przypominamy, że GrUPOWe UbeZ-
PIeCZeNIe ODPOWIeDZIALNOŚCI 
CyWILNej PIeLĘGNIAreK, PIe-
LĘGNIArZy i POłOżNyCH wyku-
pione przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku obejmuje tylko 
osoby aktywne zawodowo z uregulowa-
nymi składkami. Liczba osób aktywnych 
zawodowo (liczba osób ubezpieczonych) 
ustalana jest co roku na podstawie danych 
wygenerowanych z Centralnego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych. Status „aktywny 
zawodowo” przypisany jest tylko do osób, 
które zgłosiły zatrudnienie do OIPiP, każda 

aktualizacja danych

kalendarium
grudzień

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku i Wiceprzewodnicząca oraz Sekretarz sfinalizowały 
podpisanie umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie możliwości organizacji 10 edycji 
bezpłatnych specjalistycznych kursów szczepień dla Członków OIPiP w Gdańsku. Kursy 
realizowane będą do marca 2021 roku włącznie. To nasz duży wkład w walkę z COVID-19!
Kurs daje bardzo dużą wiedzę nt. szczepień oraz szerokie uprawnienia (nie tylko na szcze-
pienia przeciw COVID-19).
Dziękujemy Wszystkim mocno zaangażowanym w organizację i realizację tych kursów, za-
równo części teoretycznej, jak i praktycznej. To wielkie, bardzo złożone i pilne wyzwanie!

grudzień
Tradycyjnie już od 10 miesięcy w tym COVID-roku, spotykał się w razie każdej potrzeby 
regularnie i pracował rozwiązując bieżące problemy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
OIPiP w Gdańsku. Pracami Zespołu kieruje Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna 
Czarnecka i niniejszym pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym: „Dziękuję 
wszystkim Członkom Zespołu za dyspozycyjność i gotowość do nieustających działań”.
Zespół czuwał również nad dystrybucją bardzo licznych środków ochronnych na terenie 
działania naszej Izby, który jest obszerny – od Chojnic aż po Hel. 
Styczeń i kolejne miesiące zapowiadają się równie zadaniowo. 

osoba, która tego nie zrobiła automatycznie 
traktowana jest przez Rejestr jako osoba 
nieaktywna zawodowo. Więcej o polisie: 
http://oipip.gda.pl/komunikat/84
W celu zgłoszenia/aktualizacji zatrudnienia 
należy pobrać ze strony OIPiP w Gdańsku: 
http://oipip.gda.pl/194 arkusz F, wypełnić, 
czytelnie podpisać i wysłać na adres: aktu-
alizacja@oipip.gda.pl
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 roku o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562 ze zm.) 
każda pielęgniarka/położna wpisana do 
rejestru pielęgniarek/położnych zobowią-
zana jest do niezwłocznego zawiadomie-
nia właściwej okręgowej rady pielęgniarek 
i położnych o zmianie danych określonych 
w art. 44 ww. ustawy w terminie 14 dni od 
daty ich powstania.
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grudzień
W grudniu, podobnie jak w miesiącach poprzednich, w środy odbywały się tele-
konferencje z Wojewodą Pomorskim i Dyrektorem Pomorskiego Centrum Zdrowia 
Publicznego, w których uczestniczyła Sekretarz ORPiP Jolanta Zając. Na spotka-
niach omawiana była sytuacja epidemiczna w kraju, jak i w województwie pomor-
skim. Na ostatnich konferencjach tematem niezwykle istotnym było przygotowanie 
do realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19, 
gdzie pierwszą grupą osób szczepionych będzie Personel podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą. Jak ogromne znaczenie w walce z pandemią mają szczepie-
nia ochronne, nie musimy nikogo przekonywać, zwłaszcza Personelu Medycznego, 
SKORZYSTAJMY Z TEGO PRZYWILEJU.

8 grudnia

Przewodnicząca Anna Czarnecka jako Członek NRPiP uczestniczyła w wielogodzinnych 
obradach on-line NRPiP. Omówiono wiele bardzo istotnych spraw.
Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronach internetowych NRPiP oraz OIPiP 
w Gdańsku.

grudzień
Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku i Wiceprzewod-
nicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyły w obradach 
licznych Rad Społecznych, któ-
re odbywają się regularnie oraz 
dodatkowo zawsze m.in. na ko-
niec roku i są podsumowaniem 
mijającego roku. Dla każdego 
był to bardzo trudny i pełen wy-
zwań COVID-rok. OBY ROK 
2021 BYŁ LEPSZY!

grudzień
Już kolejny raz w tym COVID-roku odbyły się on-line prace Prezydium, które prowadzi 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka i niniejszym pragnie podziękować 
wszystkim zaangażowanym: „Dziękuję wszystkim Członkom Prezydium i Rady za dys-
pozycyjność i gotowość do nieustających działań.” Wszystkie sprawy są realizowane na 
bieżąco i mimo wielu trudności – bez żadnej zwłoki.

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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29 grudnia 
Wiceprzewodni-
cząca Marzena Ol-
szewska-Fryc pro-
wadziła spotkanie 
w OIPiP w Gdań-
sku w sprawie re-
alizacji specjali-
stycznych kursów 
szczepień. Kursy 
realizowane są in-
tensywnie w 10 
edycjach od grud-

nia do marca 2021 roku włącznie. W spotkaniu uczestniczyli: Dział Szkoleń, Kierownicy 
Kursów i Koordynator Projektu. To wieloetapowe złożone wyzwanie – które realizujemy dla 
Państwa i Społeczeństwa. KURSY DLA CZŁONKÓW NASZEJ OIPiP są BEZPŁATNE, 
gdyż ich koszt POKRYWANY JEST PRZEZ WOJEWODĘ POMORSKIEGO.

31 grudnia 

Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w OIPiP w Gdańsku, a następnie Prezydium on-line, aby na bieżąco zrealizować wszyst-
kie sprawy i zobowiązania z 2020 roku. Zatwierdzono i zrealizowano kolejną bardzo dużą 
turę zapomóg losowych i covidowych. Wiemy, jak bardzo ważne jest dla naszych Człon-
ków to wymierne wsparcie finansowe i duchowe – nie jesteście sami!!!

29 grudnia 

Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych 
w Gdańsku Anna Czar-
necka oraz Wiceprze-
wodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc uczest-
niczyły w konferencji 
on-line z Wojewodą 
Pomorskim oraz Pełno-
mocnikiem Wojewody 
w sprawie zasad współ-
pracy i współdziałania 
w kwestii wspólnej 
walki z COVID-19 i za-
bezpieczenia kadrowe-
go placówek medycz-
nych województwa po-
morskiego. 
Omówiono kwestię 
pracy cudzoziemców. 
ZŁOŻONE KWE-
STIE PRAWNE MAJĄ 
BYĆ UPROSZCZONE 
USTAWĄ, KTÓRA 
W DNIU WW. KON-
FERENCJI JESZCZE 
CZEKAŁA NA POD-
PIS PREZYDENTA 
RP. ZOSTAŁA POD-
PISANA PÓŹNYM 
P O P O Ł U D N I E M 
Z WYZNACZONYM 
TERMINEM OBO-
WIĄZYWANIA OD 
30.12.2020 r.
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W dniu 27 listopada 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium. Zebranie odbywało się 
w trybie on-line.
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 jedno-
głośnie Uchwały Nr 966/VII P/20 
w sprawie wydania zaświadczenia 
po odbytym przeszkoleniu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednej położnej).

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 967/VII P/20 
w sprawie wydania zaświadczenia 
po odbytym przeszkoleniu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednej pielęgniarce).

6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 968/VII P/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym prze-
szkoleniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat w ostat-
nich 6 latach w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej (jednej pielęgniarce).

Prezydium
7 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 

Uchwały Nr 969/VII P/20 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).

8. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 970/VII P/20 
w sprawie wydania zaświadczenia 
po odbytym przeszkoleniu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednej pielęgniarce).

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 971/VII P/20 
w sprawie wydania zaświadczenia 
po odbytym przeszkoleniu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednemu pielęgniarzowi).

10. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 972/VII P/20 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).

11. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 973/VII P/20 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).

12. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
153/IPA/PPL/20/C w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą (Rejestr 
Praktyk Zawodowych) wpisu w reje-
strze indywidualnych praktyk pielę-
gniarek i położnych (1 wykreślenie in-
dywidualnej praktyki położnej).

13. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 974/VII P/20 
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). 

14. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 975/VII P/20 
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). 

15. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 976/VII P/20 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez SERVMED: 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Re-
suscytacji oddechowo-krążeniowej 
noworodka” edycja XIV/N Gdańsk.

16. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 977/VII P/20 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 

podyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC Sp. z o.o.:
- kurs specjalistyczny dla pielęgnia-

rek i położnych „Wywiad i bada-
nie fizykalne”

- kurs specjalistyczny dla pielęgnia-
rek i położnych „Wykonywanie 
i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego u dorosłych”.

17. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 1852/Z/
VII/2020 do Uchwały Nr 1880/Z/
VII/2020. Stwierdzenia 8 (w tym 4 po-
łożne),wymiana 2, wpis do rejestru 10 
(w tym 4 położne), duplikaty 1, wykre-
ślenia 7 (w tym 1 położna), wygasze-
nie 1 (35, osób w tym 31 pielęgniarek, 
4 położne).

18. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 978/VII P/20 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego Prezy-
dium ORPiP wniosków złożonych do 
Komisji Socjalnej o przyznanie zapo-
móg losowych plus ich realizacja. za-
pomogi zostały przyznane na ogólną 
kwotę: 11 000.00 zł brutto (jedena-
ście tysięcy 00/100) z budżetu Komi-
sji Socjalnej. 

19. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 979/VII P/20 w sprawie 
zakupu ekologicznych toreb z grube-
go materiału (wielorazowego użytku) 
z nadrukiem logo OIPiP w Gdańsku 
i z sentencją prozdrowotną – w ramach 
promocji. 

20. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 980/VII P/20 
w sprawie zakupu sprzętu kompute-
rowego stacjonarnego dla stanowisk 
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pracy w księgowości i dziale szkoleń 
zgodnie z zaleceniami informatyka 
(wymiana sprzętu wyeksploatowanego 
na nowy) celem realizacji zadań usta-
wowych przez Samorząd Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Szczególnie Dział Szkoleń potrzebuje 
nowoczesnego oprogramowania.

21. Rozpatrzenie wniosku Członkini Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Diagnostycz-
nego o wykreślenie ze składu ww. ko-
misji. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 981/VII P/20 w tej sprawie i za-
twierdzenie zmiany składu Członkow-
skiego Komisji ds. Pielęgniarstwa Dia-
gnostycznego.

22. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 982/VII P/20 w spra-
wie wpisu do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych kursu spe-
cjalistycznego ,,Ordynowanie leków 
i wypisywanie recept – część I” or-
ganizowanego przez Nursikom Jerzy 
Krukowski. POLECAMY!

23. Sprawy bieżące. Pani Przewodnicząca 
Anna Czarnecka poinformowała, iż:
- Wyższa Szkoła Bankowa przed-

stawiła propozycję umowy part-
nerskiej do zawarcia pomiędzy 
Okręgową Izbą Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku a Wyż-
szą Szkołą Bankową w zakresie 
kształcenia kadr medycznych, 
w tym pielęgniarek i położnych. 
Umowa zostanie podpisana po 
przeanalizowaniu jej przez Pre-
zydium na najbliższych obradach 
grudniowych on-line,

- w związku z ogromem zadań 
do zrealizowania, na które 

ma wpływ stan epidemiczny 
w kraju, powołany Zespół Za-
rządzania Kryzysowego OIPiP 
w Gdańsku zostaje rozszerzo-
ny o Członków, którzy zgłosili 
swój akces: Panie Marzenę Ol-
szewską-Fryc i Katarzynę Kre-
towicz. Poniżej przedstawiamy 
skład zespołu po rozszerzeniu:
 • Anna Czarnecka – Prze-

wodnicząca OrPiP
 • Anna Falk – w sprawach 

księgowo-finansowych
 • Maciej jabłczyński – 

w sprawach dystrybucji 
środków ochrony osobistej 
Pielęgniarek i Położnych 
oraz refundacji doskonale-
nia zawodowego

 • Grażyna Waleńska – 
w sprawie szkoleń i innych 
działań biurowych

 • ewa bogdańska-bóll – z ra-
mienia Prezydium OrPiP 
w sprawie uchwał on-line 
oraz zapomóg losowych, 
w tym bardzo licznych covi-
dowych

 • jolanta Zając – z ramie-
nia Prezydium OrPiP m.in. 
w sprawach współdziałania 
w Zespole Kryzysowym po-
wołanym i prowadzonym 
przez Wojewodę Pomorskiego

 • Marzena Olszewska-Fryc – 
z ramienia Prezydium OrPiP 
i Okręgowej rady

 • Katarzyna Kretowicz – 
z ramienia Okręgowej rady 
Pielęgniarek i Położnych.

24. Zakończenie zebrania.



14 biuletyn Informacyjny  nr 1/2021 15

W dniu 14 grudnia 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium. Zebranie odbyło się w try-
bie on-line. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania.
3 . Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 990/VII P/20 

w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych 
kursu specjalistycznego w zakresie 
Edukacja i wsparcie kobiety w okre-
sie laktacji dla położnych organizo-
wanego przez SERVMED, Paweł 
Dobski. 

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 991/VII P/20 
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. Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwał Nr: 154/IPP/PPL/20/C, 
155/IPP/PPL/20/C, 156/IPP/PPL/20/C, 
157/IPA/PPL/20/C, 158/IPP/PPL/20/C, 
159/IPP/PPL/20/C w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą (Re-
jestr Praktyk Zawodowych) wpisu 
w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych – 6 wykreśleń 
(w tym 1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki położnej).

7 . Przedstawienie i podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 992/VII P/20 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdze-
nia przez Zespół Zarządzania Kry-
zysowego Prezydium ORPiP wnio-
sków złożonych do Komisji Socjal-
nej o przyznanie zapomóg losowych 
plus ich realizacja. Zapomogi zostały 
przyznane na łączną kwotę 8750.00 zł 
brutto (osiem tysięcy siedemset 
pięćdziesiąt 00/100). 

8. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 993/VII P/20 

W dniu 7 grudnia 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku 
w trybie on-line. W zebraniu wzięło udział 
8 osób, Członków 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 jedno-
głośnie Uchwały Nr 983/VII P/20 
w sprawie przyjęcia i realizacji pro-
tokołu Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego, złożonych odwołań ws. nie-
przyznania refundacji z tytułu ukoń-
czenia kształcenia podyplomowego, 
skierowanych do Komisji ds. Finan-
sowania Doskonalenia Zawodowe-
go. Refundacja została przyznana 
na ogólną kwotę: 6700.00 zł brutto 
(sześć tysięcy siedemset 00/100).

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 984/VII P/20 
w sprawie zakupu pakietu oprogra-
mowania Office do komputera Dzia-
łu Szkoleń celem realizacji zadań 
ustawowych przez Samorząd Za-
wodowy Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.

6. Przedstawienie i podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 985/VII P/20 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdze-
nia przez Zespół Zarządzania Kry-
zysowego Prezydium ORPiP wnio-
sków złożonych do Komisji Socjal-
nej o przyznanie zapomogi losowej 
plus jej realizacja. Zapomoga zosta-

ła przyznana w kwocie: 2000.00 zł 
brutto (dwa tysiące 00/100). 

7 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 986/VII P/20 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego (ZZK) 
wniosków złożonych do Komisji So-
cjalnej o przyznanie zapomóg zdro-
wotnych tzw. covidowych plus ich re-
alizacja. Zapomogi zostały przyznane 
na ogólną kwotę: 7500.00 zł brutto 
(siedem tysięcy pięćset 00/100). ży-
czymy, aby wszystkie Osoby z po-
wyższym problemem zdrowotnym 
w jak najszybszym czasie powróciły 
do zdrowia.

8. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 987/VII P/20 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego Szczepienia ochron-
ne, współfinansowanego ze środków 
Urzędu Wojewódzkiego i powołanie 
kierownika kursu. 

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 988/VII P/2020 
w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych 
kursu specjalistycznego Wywiad i ba-
dania fizykalne, organizowanego przez 
Nursikom Jerzy Krukowski.

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 989/VII P/2020 
w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych 
kursu specjalistycznego Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept cz. II, or-
ganizowanego przez Nursikom Jerzy 
Krukowski.

11. Sprawy bieżące. 
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka poinformowała, iż dzisiejsze 
zebranie Prezydium odbywające 
się w trybie pilnym jest podykto-
wane dużą ilością wpływających 
wniosków w sprawie zapomóg 
z powodu dodatnich wyników te-
stu na COVID-19 oraz uzupełnień 
dotyczących wniosków refundacyj-
nych, związanych z zakończeniem 
kształcenia podyplomowego. Ce-
lem głównym spotkania było prze-
kazanie w jak najszybszym termi-
nie naszym Koleżankom i Kolegom 
środków finansowych. Pani Prze-
wodnicząca złożyła serdeczne po-
dziękowania Członkom Prezydium 
OrPiP w Gdańsku za pełną dyspo-
zycyjność, współpracę i zrozumie-
nie potrzeb Członków Samorządu 
zawodowego.

12. Zakończenie zebrania.
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W dniu 22 grudnia 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium. Zebranie odbyło się w try-
bie on-line. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania.
3 . Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 995/VII P/20 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 

prowadzonego przez PULS-MEDIC 
Sp. z o.o.: kurs specjalistyczny dla pie-
lęgniarek i położnych „Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept cz. I”.

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 996/VII P/20 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych kursu specja-
listycznego w zakresie Monitorowanie 
dobrostanu płodu w czasie ciąży i pod-
czas porodu dla położnych organizowa-
nego przez SERVMED, Paweł Dobski. 

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 997/VII P/20 
w sprawie zmiany wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych szkolenia specjalizacyjnego 
w dziedzinie Pielęgniarstwo Aneste-
zjologiczne i Intensywnej Opieki dla 
pielęgniarek, organizowanego przez 
SERVMED, Paweł Dobski. 

7 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 998/VII P/20 w spra-
wie zmiany wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych 
szkolenia specjalizacyjnego w zakresie 
Pielęgniarstwa Internistycznego dla 
pielęgniarek, organizowanego przez 
SERVMED, Paweł Dobski. 

8. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 999/VII P/20 w sprawie 
zmiany wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych szko-
lenia specjalizacyjnego w zakresie 
Pielęgniarstwa Onkologicznego dla 
pielęgniarek organizowanego przez 
SERVMED, Paweł Dobski. 

w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia 
przez Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go wniosków złożonych do Komisji 
Socjalnej o przyznanie zapomóg zdro-
wotnych tzw. covidowych plus ich re-
alizacja. Zapomogi zostały przyznane 
na ogólną kwotę 12 600.00 zł brutto 
(dwanaście tysięcy sześćset 00/100) .
życzymy, aby każdy dzień przynosił 
naszym Koleżankom i Kolegom po-
prawę zdrowia.

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 994/VII P/20 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego i powołania kierowni-
ka. Kurs specjalistyczny Terapia bólu 
ostrego u dorosłych przeznaczony dla 
pielęgniarek i położnych. 

10. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
- informację w przedmiocie 

procedury stwierdzania cho-
roby zawodowej ,,COVID-19 
jAKO CHOrObA ZAWO-
DOWA’’. Procedurę przysła-
ła i udostępniła Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych 
w rzeszowie, za co serdecznie 
dziękujemy Pani Przewod-
niczącej OIPiP w rzeszowie. 
jest to bardzo czytelne wy-
jaśnienie, które zostało za-
mieszczone na stronie inter-
netowej OIPiP w Gdańsku, 
aby ułatwić naszym Koleżan-
kom i Kolegom postępowanie 
w przypadku ubiegania się 
o uznanie choroby zawodowej 
po przebyciu COVID-19,

9. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1000/VII P/20 w sprawie 
zmiany wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych szko-
lenia specjalizacyjnego w zakresie 
Pielęgniarstwa Geriatrycznego dla 
pielęgniarek, organizowanego przez 
SERVMED, Paweł Dobski. 

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Aneksu Nr 1/2020 z dnia 22.12.2020 r. 
do Uchwały Nr 994/VII P/20 w spra-
wie zmiany uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego i powołania kierownika. 
Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniar-
stwo Anestezjologiczne i Intensywnej 
Opieki, kurs specjalistyczny – Terapia 
bólu ostrego. 

11. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1001/VII P/20 
w sprawie: rozpatrzenia, zatwierdze-
nia przez Zespół Zarządzania Kryzy-
sowego (ZZK) wniosków złożonych 
do Komisji Socjalnej o przyznanie 
zapomóg zdrowotnych tzw. covido-
wych plus ich realizacja. Zapomogi 
zostały przyznane na ogólną kwotę 
24 600.00 zł brutto (dwadzieścia 
cztery tysiące sześćset 00/100). 
życzymy Członkom naszego Samo-
rządu, których dotknęła sytuacja za-
każenia koronawirusem, aby w jak 
najszybszym czasie mogli cieszyć się 
pełnią zdrowia. 

12. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1002/VII P/20 
w sprawie przedłużenia licencji pakie-
tu Asseco (FK 2 Licencje, Kasa, Ka-
dry, Płace) oraz kontynuacji nadzoru 
autorskiego na rok 2021.

- informację, iż zostało przesła-
ne podziękowanie do Pani Zofii 
Małas, Prezes NrPiP w Warsza-
wie, za kolejne dwa transporty 
środków ochrony indywidualnej 
(fartuchy jednorazowe, kombi-
nezony, rękawiczki jednorazowe, 
maseczki jednorazowe, płyny de-
zynfekcyjne). Przekazane środki 
ochrony indywidualnej przyczy-
niają się do poprawy bezpieczeń-
stwa wykonywania pracy przez 
Członków naszego Samorządu,

- informację, iż zostały omówione 
etapy licznych szkoleń finan-
sowanych przez Urząd Pracy 
w Gdańsku oraz Wojewodę Po-
morskiego, które uruchomione 
zostają przez OIPiP w Gdańsku.

11. Zakończenie zebrania.
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13. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1003/VII P/20 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia 
przez Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go wniosku złożonego do Komisji So-
cjalnej o przyznanie zapomogi losowej 
plus jej realizacja. Zapomoga została 
przyznana na kwotę 1400.00 zł brutto 
(jeden tysiąc czterysta 00/100). 
Mając na uwadze szczególny czas 
– okres Świąt bożego Narodzenia 
i niezwykle traumatyczne doświad-
czenia związane z problemami zdro-
wotnymi, wszelkie zapomogi zostały 
niezwłocznie przekazane na konta 
Osób, którym zostały przyznane. 

14. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 1881/Z/
VII/2020 do Uchwały Nr 1889/Z/
VII/2020. Stwierdzenia 1 (w tym 1 po-
łożna), wpis do rejestru 8.

15. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przekazała:
- odpowiedź na pismo z dnia 

18 listopada 2020 r. dotyczące 
podmiotów leczniczych działa-
jących na terenie Wojewódz-
twa Pomorskiego, w których 
personel medyczny uczestni-
czący w udzielaniu świadczeń 

1/2021
Nagrody:

1.

2.

3.

4.

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 
28 lutego 2021 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 1/2021
Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, telefon kontaktowy,
odpowiedzi: 1..., 2 ..., 3 ..., 4 ...
Tylko wiadomości e-mail zawierające wszystkie 
informacje będą brały udział w losowaniu nagród!

Prawidłowy link w sprawie zapomogi 
dla naszych Koleżanek i Kolegów 
poszkodowanych przez COVID to:
A) http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/993
B) http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/1003
C) http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/1004

Pielęgniarki i położne otrzymały w IV kwartale 
pomoc z OIPiP w Gdańsku w postaci 
środków ochrony osobistej o wartości:
A) 100 000 zł
B) 150 000 zł
C) 250 000 zł

Obrady on-line NRPiP, w których uczestniczy-
ła Przewodnicząca Anna Czarnecka, odbyły się:
A) 8 grudnia
B) 9 grudnia
C) 29 grudnia

Kursy „Bezpieczne podawanie środków 
cieniujących do badań TK i MRI” odbyły się w:
A) Gdańsku i Gdyni
B) Sztumie i Kwidzynie
C) Sztumie i Malborku

2 nagrody
ufundowane przez

2 książki 
prawne

ufundowane przez
orPiP w gdańsku

zdrowotnych w bezpośrednim 
kontakcie z pacjentami z podej-
rzeniem i zakażeniem wirusem 
SArS-CoV-2 otrzyma dodat-
kowe świadczenie pieniężne. 
W przesłanym piśmie od Pana 
Wojewody Pomorskiego jest za-
warty wykaz podmiotów leczni-
czych, z którymi Pomorski Od-
dział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia zawarł umo-
wę na udzielanie powyżej wy-
mienionych świadczeń. Pismo 
zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej OIPiP w Gdańsku: 
www.oipip.gda.pl w zakładce 
AKtUALNOŚCI,

- pismo z Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie 
w sprawie wykonania szczepienia 
przeciwko wirusowi grypy dla 
dzieci pracowników medycznych, 
w tym pielęgniarek i położnych. 
W piśmie zawarta jest informa-
cja o wydłużeniu terminu na od-
powiedź dotyczącą szczepień do 
dnia 21 grudnia 2020 r. Do chwili 
obecnej nie posiadamy kolejnej 
informacji dotyczącej tej sprawy.

16. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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zdrowia. Ogromne podziękowania 
dla Okręgowej rady, że zrobiła 
wszystko, abyśmy mogli objąć po-
mocą finansową każdego z naszych 
Członków, którzy złożyli wniosek 
o covid-zapomogę. DZIĘKI MĄ-
DryM, lecz bArDZO trUD-
NyM DECyzJOM NIKT W TyM 
rOKU NIe POZOStANIe beZ 
WSPARCIA.

8. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca, Anna Czar-
necka przedstawiła:
- odpowiedź Prezesa Okręgowej 

Rady Lekarskiej w sprawie zgło-
szonych przez nas mających miej-
sce zaburzeń dotyczących prze-
strzegania przepisów rozporządze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie 
dokumentacji medycznej (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 666,) dotyczących 
zleceń lekarskich, które wzbudziły 
niepokój Prezesa ORL w Gdańsku, 
dlatego przypomniane zostają za-
pisy prawne dotyczące tej sprawy 
(odpowiedź Prezesa ORL ukazała 
się w grudniowym biuletynie),

- pismo Naczelnej rady Pielę-
gniarek i Położnych do Prze-
wodniczącej Parlamentu Zespo-
łu ds. Pielęgniarek, Położnych 
i Pracowników Ochrony Zdro-
wia o pomoc w przywróceniu 
Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych w Ministerstwie 
Zdrowia, który został zlikwido-
wany w ramach reorganizacji 
przez Ministra Zdrowia A. Nie-
dzielskiego. Podkreślony został 
fakt istnienia agendy, która od 
ponad 15 lat odrębnie funk-

cjonowała w strukturach MZ 
i reprezentowała najliczniejszą 
grupę zawodową wśród zawo-
dów medycznych,

- pismo od prof. dr hab. Alek-
sandry Gaworskiej-Krzemiń-
skiej, gdzie zawarte są słowa 
podziękowania za wieloletnią 
współpracę dla wszystkich Pie-
lęgniarek i Położnych w związku 
z zakończeniem pełnienia funk-
cji Konsultanta Wojewódzkiego 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa . 
Okręgowa rada Pielęgniarek 
i Położnych w odpowiedzi prze-
słała słowa uznania za owocne 
współdziałanie i podejmowa-
nie działań osobiście, jak i we 
współpracy z OIPiP w Gdańsku 
oraz nasze podziękowanie za 
lata współdziałania,

- informację wyjaśniającą, dotyczą-
cą uznania zakażenia COVID-19 
za chorobę zawodową. Informacja 
ta została zamieszczona na stronie 
OIPiP w Gdańsku, aby Członko-
wie naszego Samorządu mogli za-
poznać się z zasadami obowiązują-
cymi przy uznawaniu choroby za-
wodowej i nie powielać nieprawdy, 
że dotyczy tylko lekarzy,

- stanowisko Prezydium ORPiP 
oraz Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej, które zostało 
przesłane do Kadry Kierowniczej 
Szpitali, Konsultanta Wojewódz-
kiego w Dziedzinie Pielęgniar-
stwa Ginekologicznego Woje-
wództwa Pomorskiego, Konsul-
tanta Wojewódzkiego w Dziedzi-
nie Pielęgniarstwa Województwa 

z prac rady
W dniu 27 listopada 2020 roku odbyło 
się zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu wzięło 
udział 18 osób, Członków ORPiP i 1 Peł-
nomocnik. Zebranie odbywało się w trybie 
on-line.
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 jedno-
głośnie Uchwały Nr 211/VII r/20 
w sprawie przesunięcia środków finan-
sowych w realizacji Planu Finansowe-
go ORPiP w Gdańsku w 2020 r.

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 212/VII r/20 
w sprawie przyjęcia i realizacji pro-
tokołu Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu 
wniosków skierowanych do Komisji 
ds. Finansowania Doskonalenia Za-
wodowego w dniu 26 listopada 2020 r. 
Ogólna kwota przyznana z tytułu re-
fundacji doskonalenia zawodowego 
to: 19 000.00 zł brutto (dziewiętna-
ście tysięcy zł 00/100). 

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 213/VII r/20 
w sprawie odwołania Położnej od de-
cyzji Komisji ds. Finansowania Do-

skonalenia Zawodowego w kwestii 
częściowej refundacji Specjalizacji 
z Pielęgniarstwa Ginekologiczno-
-Położniczego. Okręgowa Rada Pie-
lęgniarek i Położnych po wnikliwym 
przeanalizowaniu argumentów zawar-
tych w odwołaniu Pani Położnej posta-
nowiła przyznać refundację w pełnej 
kwocie z tytułu otrzymania dyplomu 
Specjalistki w dziedzinie Pielęgniar-
stwa Ginekologiczno-Położniczego. 

7 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 214/VII r/20 w spra-
wie przyjęcia i realizacji protokołu 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w kwestii rozpatrzenia i zatwierdzenia 
wniosków o udzielenie zapomóg tzw. 
covidowych Członkom OIPiP w Gdań-
sku w dniu 26 XI 2020 r. Okręgowa 
rada Pielęgniarek i Położnych za-
twierdziła realizację 800 wniosków 
o zapomogi. Wzrost ilości wniosków 
nastąpił w październiku i listopadzie 
o ponad 1000%, czyli jest ponad  
dziesięciokrotny. Zapomogi zosta-
ły przyznane na łączną kwotę 240 
000.00 zł brutto (dwieście czterdzie-
ści tysięcy 00/100) z budżetu Komisji 
Socjalnej oraz przesuniętych wszyst-
kich możliwych rezerw finansowych. 
życzymy naszym Koleżankom i Ko-
legom dużo zdrowia i powrotu w jak 
najszybszym czasie do obowiązków 
rodzinnych i zawodowych oraz aby 
zaistniały problem zdrowotny nie 
pozostawił trwałych zmian w stanie 
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Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych i zaniechania 
podjęcia w tej sprawie dialogu 
z przedstawicielami samorzą-
du pielęgniarek i położnych”,

•• 42 dotyczącego ,,sprzeciwu 
wobec wprowadzenia w życie 
art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej”,

•• 43 ,,w sprawie medialnej 
wypowiedzi Wicepremiera 
i Ministra Aktywów Państwo-
wych jacka Sasina”. Zachę-
camy Koleżanki i Kolegów do 
zapoznania się z przesłanymi 
informacjami zawartymi 
w piśmie, które zostało za-
mieszczone na stronie inter-
netowej OIPiP w Gdańsku,

- informację, iż wpłynął do zaopinio-
wania projekt Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie recept. Za-
opiniowaniem zajęła się powołana 
Komisja ds. Recept. Składamy ser-
deczne podziękowania Przewod-
niczącemu Komisji, Panu Micha-
łowi Milewskiemu oraz Członkom 
Komisji za naniesienie meryto-
rycznych uwag. Propozycje zmian 
zostały przesłane do MZ, 

- informację, iż zostało przesłane 
do Pana Wojewody Pomorskiego 
wspólne pismo OIPiP w Gdańsku 
oraz OIPiP w Słupsku w związku 
z licznymi zapytaniami pielęgnia-
rek i położnych. Przewodniczą-
cy obu Izb zwrócili się z prośbą 
o udzielenie informacji dotyczącej 
podmiotów leczniczych działa-
jących na terenie województwa 

pomorskiego, w których personel 
medyczny uczestniczący w udziela-
niu świadczeń zdrowotnych w bez-
pośrednim kontakcie z pacjentami 
z podejrzeniem i zakażeniem wiru-
sem SArS-CoV-2 otrzyma dodat-
kowe świadczenie pieniężne. Pod-
stawą do określenia listy ww. pod-
miotów leczniczych jest polecenie 
Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 
2020 r., wydane w oparciu o obowią-
zujący wówczas art. 10a ust. 1 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych (Dz.U.późn.zm.),

- pismo z NIPiP w Warszawie 
z prośbą o wyrażenie opinii do dnia 
2 grudnia 2020 r. w sprawie stano-
wiska Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Opiekunów Medycznych do-
tyczącego rozszerzenia kompetencji 
opiekuna medycznego. Opinia w tej 
sprawie zostanie przesłana.

9. Pani Przewodnicząca poinformowała 
o przesłaniu Członkom naszej Rady 
oraz Współpracownikom życzeń 
ŚWIĄTECZNYCH i NOWOROCZ-
NYCH, a nade wszystko zdrowia 
i sił, oraz o tym, iż już zostały rozdy-
strybuowane kalendarze ścienne na 
2021 r. – promujące nasze Profesje. To 
dodatkowa forma naszych ŻYCZEŃ 
DLA WSZYSTKICH PAŃSTWA 
I WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NAMI.

10. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Pomorskiego oraz Pomorskiego 
Oddziału Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Stanowisko zostało 
podjęte w związku ze skargami 
wpływającymi od Pielęgniarek, 
Pielęgniarzy i Położnych z dwóch 
szpitali województwa pomor-
skiego o przypadkach bardzo 
niebezpiecznej organizacji pracy 
polegającej na powierzaniu opie-
ce jednocześnie Pacjentów na 
oddziale lub bloku operacyjnym 
wskazanym w grafiku dyżuro-
wym, a dodatkowo telefonicznym 
wzywaniu do innego budynku na 
blok operacyjny do asystowania 
przy zabiegach operacyjnych, 
tj. cięć cesarskich – co stwarza 
ogromne zagrożenie zarówno dla 
Pacjentów pozostawianych na od-
dziale lub innym bloku operacyj-
nym, jak i rodzących, które mogą 
zbyt późno otrzymać pomoc, 
a także dla Kadry Pielęgniarskiej 
(nie da się być w dwóch miejscach 
jednocześnie i brać za nie odpo-
wiedzialność – szczególnie gdy 
chodzi o życie ludzkie!),

- informację, iż w dniu 16 listopa-
da 2020 r. odbyło się spotkanie 
z Przedstawicielkami Związków 
Zawodowych Pielęgniarek i Po-
łożnych Zarządu Pomorskiego, 
Paniami: Krystyną Dębkowską 
i Iloną Kwiatkowską. Na spotka-
niu została omówiona bardzo szcze-
gółowo sytuacja dotycząca pracy 
Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Po-
łożnych w dobie pandemii. Panie 
Przedstawiły Apel wydany przez 
Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Pielęgniarek i Położnych Zarząd 
Krajowy z niezwykle istotnymi 
informacjami dla naszego środo-
wiska. Z Apelem można zapoznać 
się na stronie internetowej OZZPiP. 
Prosimy Koleżanki i Kolegów 
o przestrzeganie wszelkich obec-
nie istniejących przepisów, gdyż 
sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy 
nie wyłącza stosowania przepisów 
rODO, bHP i wielu innych,

- informacje zawarte w piśmie prze-
słanym z Ministerstwa Zdrowia 
do Wiceprezes NIPiP, Pani Mario-
li Łodzińskiej, zawierające odpo-
wiedzi w zakresie stanowisk nr:
•• 39 dotyczącego ,,rozszerze-

nia kompetencji pielęgniarek 
w zakresie samodzielnego wy-
konywania zabiegów z dzie-
dziny kosmetologii i kosmeto-
logii estetycznej oraz podjęcia 
działań w kierunku zmian 
w przepisach regulujących 
kształcenie podyplomowe pie-
lęgniarek przez wprowadze-
nie nowej ścieżki kształcenia 
umożliwiającej pielęgniarce 
nabycie ww. uprawnień”,

•• 40 dotyczącego ,,prawa pie-
lęgniarek i położnych oraz 
innych grup zawodów me-
dycznych do zasiłku choro-
bowego w wymiarze 100% 
podstawy wymiaru zasiłku 
wypłacanego za każdy mie-
siąc niezdolności do pracy” 
– dotyczy stanu epidemii 
i zagrożenia epidemicznego,

•• 41 dotyczącego ,,likwidacji 
w Ministerstwie Zdrowia 
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Ibuk libra
Szanowni Państwo,
decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku zakupiony został do-
stęp do wirtualnej czytelni IBUK LIBRA. 
Serwis będzie dostępny bezpłatnie dla 
wszystkich członków OIPiP w Gdańsku od 
1 grudnia 2020 r.

CZyM jeSt IbUK LIbrA?
Całodobowa wirtualna czytelnia oferu-
jąca specjalistyczne, naukowe i popular-
nonaukowe publikacje w języku polskim 
z zakresu medycyny, psychologii, prawa 
i innych dziedzin, wydane przez renomo-
wane polskie oficyny, umożliwiająca:
•• szybki dostęp do biblioteki z dowol-

nego miejsca,
•• elastyczny dobór zasobów i łatwe 

uruchomienie platformy,
•• możliwość czytania na urządzeniach 

mobilnych (komputer, laptop, tablet 
czy smartfon),

•• szybki podgląd pełnych tekstów,

•• zaawansowane narzędzia pracy 
z tekstem np. zaznaczanie fragmen-
tów, tworzenie notatek, tagowanie, 
bezpośrednie powiązanie zagadnień 
i treści książek ze słownikami i en-
cyklopediami PWN.

Z powyższej oferty mogą skorzystać 
członkowie OIPiP w Gdańsku, którzy 
nie zalegają ze składkami i regularnie 
je płacą. 
Procedura nadania kodu:
1) członek samorządu składa wniosek 

do OIPiP – wypełniony wniosek na-
leży wysłać na adres mailowy: ikrzy-
ston@oipip.gda.pl

2) rejestracja i założenie konta my-
IBUK na platformie IBUK LIBRA: 
https://libra.ibuk.pl/

3) aktywacja kodu PIN w koncie serwisu 
(po weryfikacji wniosku i składek kod 
zostanie wysłany na adres mailowy).

Instrukcje: 

Rejestracja w IBUK Libra: 
https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY

Funkcje platformy IBUK Libra: 
https://www.youtube.com/watch?v=p-DQnp1fvgI

Osobista półka myIBUK: 
https://www.youtube.com/watch?v=7GNxlHtmtWk

Słownik Oxford: 
https://www.youtube.com/watch?v=0AdBCHKnLCg

relacja z kursu

Kolejne dwie edycje kursu specjalistyczne-
go „Bezpieczne podawanie środków cieniu-
jących do badań tomografii komputerowej 
i rezonansu magnetycznego” już za nami. 
Udział w szkoleniach to dla uczestników 
możliwość pozyskania wiedzy w zakresie 
pracy Pielęgniarki Radiologicznej, specyfiki 
pracowni Zakładów Diagnostyki Obrazo-
wej (ZDO), jak również organizacji pracy 
pielęgniarki. Słuchacze mają możliwość 
zapoznania się z nowościami firm medycz-
nych, między innymi najnowszym modelem 
wstrzykiwacza kontrastu. Dobór sprzętu 
w pracowni dostosowany do specyfiki pla-
cówki to zwiększenie bezpieczeństwa, er-
gonomia pracy pielęgniarki oraz możliwość 
(DUŻEJ!!!) redukcji kosztów. Szczególne 
zainteresowanie wzbudza propozycja wpro-
wadzenia zmian w zakresie wyposażenia 
zestawów reanimacyjnych, które powinny 
być dostosowane do specyfiki pracowni 
i kwalifikacji pracującego personelu. Infor-
macje jak poprawnie dokumentować działa-
nia pielęgniarskie oraz zagadnienia prawne 
to tematyka wykładów, w czasie których 
słuchacze mieli możliwość skonsultowania 
obecnie obowiązujących dokumentów funk-
cjonujących w zakładzie. Jest to niezwykle 
ważne, gdyż poprawne dokumentowanie 
działań jest podstawą obrony w przypadku 
roszczeń i spraw sądowych zarówno dla pie-
lęgniarek, jak i dla zakładu pracy.

Jako kierownik kursu cieszę się, że szko-
lenia wzbudzają tak duże zainteresowanie 
nie tylko samych pielęgniarek, ale rów-
nież kadry kierowniczej szpitali. Specyfika 
obecnej sytuacji, tj. dynamiczny rozwój 
w zakresie diagnostyki obrazowej przy jed-
noczesnym deficycie personelu oraz ogra-
niczonych możliwościach finansowych, 
stanowi duże wyzwanie dla menedżerów 
placówek, a co za tym idzie wiąże się z ko-
niecznością wdrażania nowych rozwiązań. 
Aby odnieść sukces, warto zadbać o do-
brych fachowców – szczególnie o dobrze 
wyszkoloną kadrę pielęgniarską!!!

Joanna Langa 
Kierownik Kursu 

Cieszymy się, że w latach 2019 i 2020 tymi 
szkoleniami – zrealizowanymi dla Państwa 
bezpłatnie – zabezpieczyliśmy Was w wie-
dzę gwarantującą bezpieczeństwo w dzie-
dzinie diagnostyki obrazowej. Rok 2021 
jest natomiast rokiem szkoleń w obszarze 
COVID-19, a szczególnie szczepień. 

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

„bezpieczne podawanie środków cieniujących 
do badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego” 

w szpitalach na Pomorzu, w Sztumie i Kwidzynie
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Szanowni Państwo,
nasz Zespół Zarządzania Kryzysowego dzia-
łający w OIPiP w Gdańsku przygotował 
i umieścił na naszej stronie ważne linki, które 
są praktyczne w sytuacji naszych Koleżanek 
i Kolegów poszkodowanych przez COVID .

Linki przygotować jest prosto, jednak wy-
walczyć zapisy w nich zawarte było znacz-
nie, znacznie trudniej, ale jest sukces!

Pozdrawiamy serdecznie:
Przewodnicząca i cała OIPiP w Gdańsku 

szkolenie „awaryjna adaptacja do 
pracy w oddziale intensywnej terapii”

Szkolenie „Awaryjna adaptacja do pra-
cy w oddziale intensywnej terapii” – czy to 
nowa forma kształcenia podyplomowego?

W związku z licznymi pytaniami pły-
nącymi ze środowiska Pielęgniarek i Położ-
nych do OIPiP w Gdańsku odnośnie szko-
lenia „Awaryjna adaptacja do pracy w od-
dziale intensywnej terapii dla pielęgniarek 
niepracujących w oddziałach intensywnej 
terapii” Dział Szkoleń zwrócił się do Cen-
trum Kształcenia Podyplomowego Pielę-
gniarek i Położnych z prośbą o wyjaśnienie:

1. Czy przedstawione szkolenie stanowi 
nową (jeśli tak, to jaką) formę kształ-
cenia podyplomowego?

2. Kto jest uprawniony do prowadzenia 
takiego szkolenia?

3 . Czy, a jeśli tak to jakie uprawnienia 
otrzymuje pielęgniarka/położna po od-
byciu takiego szkolenia?

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź 
otrzymaną z CKPPiP.

komunikat
Ważne i praktyczne linki w sytuacji zakażenia 

lub zachorowania z powodu COVID-19
Zapomoga: 
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/993

100% zasiłku chorobowego:
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/1003

100% dodatek do wynagrodzenia za pracę 
z pacjentami z COVID:
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/1004

Procedura dotycząca COVID jako choroby 
zawodowej:
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/974
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/1007
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z żałobnej kartygratulacje i podziękowania
„Człowiek odchodzi, lecz miłość pozostaje.

 Mimo wielkiej rozpaczy pozwala żyć dalej”.

Naszej koleżance 
Dorocie Kuczkowskiej

 wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu śmierci

 MAMy
składają 

koleżanki i koledzy
 z oddziału młodzieżowego

Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego

 w Gdańsku

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”.

Emily Dickinson

Drogiej Koleżance
Małgorzacie Grzenkowicz

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘżA
składają

Kadra Kierownicza, 
Pielęgniarki i Położne

Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kartuzach

Wyrazy współczucia 
pielęgniarce koordynującej 

Henryce Murawskiej 
z powodu śmierci 

MĘżA 
składają 

koleżanki i koledzy z Kliniki Alergologii 
i Pulmonologii UCK w Gdańsku

Urszuli Walencie
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy
z powodu śmierci

TATy
składają

koleżanki i współpracownicy 
z oddziału dziecięcego

Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego

w Gdańsku

Naszej koleżance
Ani Szreder

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TATy
składają

Pracownicy Oddziału 
Rehabilitacji Ruchowej

Szpitala Specjalistycznego
w Kościerzynie Sp. z o.o.

Pani Anna Czarnecka 
Przewodnicząca Okręgowej rady 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Składam serdeczne podziękowania 
za otrzymane kalendarze ścienne 

na rok 2021 do szkolnych gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej 

i pomocy przedlekarskiej.
Kalendarze będą bardzo przydatne 

w pracy zawodowej, a także będą stanowić 
znaczący element dekoracyjny szkolnych 

gabinetów pielęgniarskich.

Z poważaniem
Danuta Ptasznik

Właściciel zakładu

Naszym koleżankom
Lucynie Okręglickiej

Izabeli Grądzkiej
składamy serdeczne gratulacje 

w związku z pomyślnie zdanym 
egzaminem i uzyskaniem tytułu 

specjalistki pielęgniarstwa 
opieki paliatywnej.

Życzymy również spełnienia w życiu 
osobistym i realizacji dalszych 

planów zawodowych.
Zespół Hospicjum Stacjonarnego 

im. św. Józefa w Sopocie

…Czas poświęcony drugiemu człowiekowi
nie jest czasem straconym…

jadwiga Oktaba
Twoja historia zatoczyła koło, 
po wielu nowych wyzwaniach 

zawodowych jesteś znowu na chirurgii. 
Teraz kończysz pewien etap życia, 

a Twoja historia trwa nadal, 
ale już w innym miejscu. 

Emerytura jest nowym wyzwaniem 
i w końcu możesz robić to, co chcesz 

i kiedy zechcesz. Znając Ciebie, wiem, 
że sprostasz kolejnym wyzwaniom,

 które niesie życie. 
Życzę Ci ogromnej satysfakcji ze swoich 
osiągnięć oraz nowych planów i realizacji 
kolejnych marzeń. Pozostaniesz częścią 

życia i wspomnień 
naszego oddziału. 

Dziękuję za ogromne zaangażowanie, 
wsparcie i koleżeństwo.

Mirosława Kuczyńska
Pielęgniarka Oddziałowa 

z Zespołem Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie
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Szczere wyrazy współczucia 
naszej przyjaciółce 

Katarzynie łopacie 
z powodu śmierci 

MAMy 
składają 

koleżanki z zakładu SZKOLMED 
z Nowego Dworu Gdańskiego

Wyrazy głębokiego współczucia
dla naszej koleżanki 
Marii Skrzypińskiej

z powodu śmierci 
MAMy
składają 

członkowie Zarządu Regionu Pomorskiego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych
Nasze pozytywne, wspierające myśli 

i słowa są przy TOBIE.

Koleżance
trudzi Mleczko

wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
wsparcia z powodu śmierci

TATy
składają

koleżanki i koledzy z oddziału OTUA
Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego w Gdańsku

„Nie umiera ten, kto pozostaje
w sercach bliskich”.

Drogiej Koleżance
elżbiecie janiak

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMy
składają

Dyrekcja oraz Koleżanki 
i Koledzy Oddziału 20B

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 
im prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku




