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Słowo wstępne
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Nie ma wśród nas osób, które mogłyby 
pamiętać czasy Florence Nightingale, 
lecz czujemy efekty Jej przełomowych 
w historii Pielęgniarstwa działań. Poko-
lenie dzisiejszych 30-latków rozminęło 
się z okresem najbardziej aktywnych 
działań śp. Aliny Pienkowskiej. Ich dzie-
ci, a nasze wnuki, o ile pójdą śladem 
swoich przodków, o Przewodniczącej 
i Członkach Komitetu Organizacyjne-
go tworzącego pierwsze nasze struktury 
i Zjazd, czyli o Paniach Pielęgniarkach 
i Położnych, które walczyły na rzecz 
utworzenia samorządu, dowiedzą się 
z opowiadań, dokumentów, wspomnień. 
Wiele z tych Pań nadal żyje i prężnie działa 
lub cieszy się wytchnieniem na emerytu-
rze, lecz nie możemy dziś ze względu na 
pandemię spotkać się na godnej tych wy-
darzeń i dokonań uroczystości. Spotkamy 
się w czasie dla wszystkich bezpiecznym, 
a tymczasem przesyłamy każdej z Pań naj-
serdeczniejsze podziękowania i życzenia.

Kim jest więc człowiek stojący naprze-
ciw oceanu czasu i przestrzeni, targane-
go wyrokami losu? Ktoś mógłby powie-
dzieć, że nasz byt to zaledwie niezauwa-
żalny pył, istna drobinka krążąca wśród 
jednostek, którym dane było tworzyć 
idee, zmieniać bieg historii, wychodzić 
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poza granice przewidywalności dnia po-
wszedniego. Jaką prawdę o naszych ma-
rzeniach odkryją ci, którzy będą na nas 
spoglądać przez pryzmat skutków pod-
jętych decyzji?
Gdy charyzmatyczne jednostki zbiorą się 
i zgrają, mogą uczynić naprawdę dużo! Pa-
miętaj zatem, że każdy może przyczynić się 
do ulepszania Czegoś, co stworzyli inni...

Otrzymaliśmy w spadku dar. Samorząd-
ność to wartość, do której odwołują się 
wspólnoty gotowe wziąć na siebie obowią-
zek odpowiedzialności za jej przyszłość, 
kształt, kulturę komunikacji i rozwój. 
Być samorządnym to znaczy zdawać eg-
zamin z umiejętności współpracy zespo-
łowej. Lojalność wobec samorządności 
wymaga pokory wobec innych i zarazem 

odwagi do pokony-
wania barier sta-
wianych przez oto-
czenie, a także oba-
lania stereotypów. 
Za obowiązkami 
podążają prawa 
związane z poczu-
ciem bezpieczeń-
stwa, realizacją ce-
lów zawodowych, 
wsparciem na dro-
dze do spełnienia. 

30 lat temu, w wy-
niku splotu określo-
nych zdarzeń histo-
rycznych i politycz-
nych, Polki i Polacy 
otrzymali szansę, 
którą Nasze Kole-
żanki i Koledzy wy-

korzystali, doprowadzając do instytucjona-
lizacji wspomnianej przeze mnie wartości. 
Wolę do działania, marzenia i wizję o przy-
szłości naszych zawodów ukuli w sztandar 
organizacji, który przekazano kolejnym 
pokoleniom. Chronologia następujących 
po sobie zdarzeń wymusiła otwarcie drzwi, 
przez które przeszło kilkanaście odważnych 
osób, jednocześnie dając nam wybór co do 
drogi, jaką możemy obrać. 

Siła naszego samorządu zawodowego po-
lega więc na tym, że byt człowieka – pie-
lęgniarki, położnej, pielęgniarza, położ-
nego, stojących naprzeciw oceanu czasu 
i przestrzeni – nie jest niezauważalnym 
pyłem, a elementem struktury, która dzię-
ki swojej konstrukcji może tworzyć idee, 
zmieniać bieg historii, wychodzić poza 

granicę przewidywalności dnia powsze-
dniego. Nic o nas bez nas! Ktoś 30 lat temu 
podjął decyzję o walce na rzecz utworze-
nia samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych i swoją wiarą obdarzył po-
zostałych. Dziś naszą rolą jest podążanie 
w kierunku godności, profesjonalizacji 
i adaptacji wobec zmieniających się na 
naszych oczach warunków zewnętrznych. 
Niestety zasada: Nic o nas bez nas! – nie za-
wsze jest przestrzegana. Lecz dzięki współ-
działaniu z OZZPiP bronimy jej wszelkimi 
siłami i argumentami!

Przed nami okres mozolnej, cierpliwej, 
precyzyjnej pracy na rzecz zdefiniowania 
roli, jaką nasze zawody odegrają w kolej-
nych trzech dekadach. Koniecznie mu-
simy wzmocnić pozycję Pielęgniarstwa 
w Polskim Systemie Ochrony Zdrowia 
i w wielu, wielu głowach decydentów! 

Wchodzenie na szczyty codzienności – 
oto prawda o decyzjach i dokonywaniu 
wyborów, które czekają nas wszystkich. 
Z okazji 30-lecia powstania Samorządu, 
a także w obliczu zbliżającego się Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Po-
łożnych życzę Wam, Moi Drodzy, abyście 
odkrywali moc obdarowywania otaczają-
cego Was świata dobrem, pozwalającym 
innym odzyskiwać nadzieję. 
Na nas zawsze możecie liczyć i super, że 
często z wzajemnością.
8 i 12 maja to bardzo ważne daty naszych 
świąt w położniczym i pielęgniarskim ka-
lendarzu, lecz tradycyjnie już od lat wspól-
nie obchodzone w jedności w dniu 12 maja.

Dziękuję naszej Pierwszej Przewodniczą-
cej mgr Władysławie Murawskiej za to, co 
utworzyła i nam przekazała, a także drugiej 
Przewodniczącej mgr Danucie Adamczyk-
-Wiśniewskiej za pogodę ducha, którą nas 
zawsze obdarowywała. Teraz nastał czas wal-
ki o nasze dalsze – lepsze jutro, które oby na-
stąpiło jak najszybciej! Razem, tylko razem, 
w jedności i solidarności możemy naprawdę 
wiele. Uwierzmy w to i do dalszego dzieła!!!

Z wyrazami szacunku, 

mgr Anna Czarnecka 
Trzecia Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Szanowni Państwo, 
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
w imieniu własnym oraz Pani Prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, na Państwa ręce 
składamy życzenia z okazji XXX-lecia uchwale-
nia w kwietniu 1991 r. przez Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek 
i Położnych, podpisanej przez Prezydenta w maju 

1991 r. To 30 lat temu Pielęgniarki i Położne wywalczyły samorządność dla 
swoich zawodów, które nabrały wszystkich cech profesji. To było wielkie 
zwycięstwo demokracji i walki o godność. Dołączyliśmy w ten sposób do 
grup zawodowych posiadających swoje samorządy oraz autonomię zawo-
dową, tj. lekarze czy prawnicy. Czasy zawsze były trudne, lecz bardzo sta-
raliśmy się, by dla Pielęgniarstwa (które wspólnie tworzymy) stawały się 
lepsze. Pomimo iż za nami trzy dekady ogromnej pracy, nadal wiele przed 
nami. Obecnie w dobie COVID-19 – dosłownie każda doba jest de facto 
sprawdzianem z życia zawodowego wypełnionego wieloma nowymi wy-
zwaniami, a także z Człowieczeństwa oraz integracji naszego Środowiska 
Zawodowego. Wyzwania dla naszego Samorządu Zawodowego nadal są 
wielkie… Lecz bez jedności i współdziałania nie osiągnęlibyśmy tego, co 
inni teraz naszym wzorem próbują naśladować i osiągnąć. 

Wszystkim zaangażowanym we współdziałanie dziękujemy i życzymy 
zdrowia oraz sił na kolejne dni, tygodnie, lata! 

  Z wyrazami 
szacunku i uznania,

 mgr Anna Czarnecka
 Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Kalendarium
8 marca

Niestety w dobie covi-
dowej i zagrożenia epi-
demicznego Prezydium 
ORPiP w Gdańsku nie 
mogło zorganizować, 
jak było przez 8 ostat-
nich lat, tradycyjnej 
Konferencji z okazji 
Dnia Kobiet z niespo-
dziankami i upominka-
mi. Wszystkie wydarze-
nia zostały przeniesione 
do przestrzeni społecz-
nej medialnej. Tak samo 
jak XXX-lecie Samorzą-

du Pielęgniarek i Położnych, a także Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Dzień 
Położnych obchodzone w maju. Nasze Prezydium złożyło Wszystkim Paniom Pielę-
gniarkom i Położnym życzenia pełne empatii i podziwu. Wierzymy, że wkrótce uda 
się spotkać w normalnych warunkach, za którymi już wszyscy tęsknimy...

marzec i kwiecień

Przewodnicząca Anna Czarnecka 
brała czynny udział w pracach on-
-line: Prezydium NRPiP, Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych 
oraz Zespołu ds. Warunków Pracy 
i Płacy działającego przy NIPiP.
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy
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marzec i kwiecień
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Sekretarz Jolanta Zając brały udział w spotkaniach on-
-line z Wojewodą Pomorskim, ustalając wiele ważnych spraw i działań.

marzec i kwiecień
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz osoby funkcyjne brały udział w postępowaniach 
konkursowych na stanowiska kierownicze w podmiotach medycznych. Wszystkim wybra-
nym, a szczególnie Paniom Oddziałowym, składamy serdeczne gratulacje!
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...ciąg dalszy

marzec i kwiecień
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała czynny udział w obradach i pracach on-line: Rad 
Społecznych Szpitali oraz NFZ.

...ciąg dalszy
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marzec i kwiecień
Przewodnicząca Anna Czar-
necka prowadziła prace 
Prezydium oraz Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położ-
nych. Marzec był de facto 
podsumowaniem działań 
roku 2020. Przedstawione 
zostały m.in. wyniki kontro-
li Biegłej Rewident doko-
nanej wg zalecenia Komisji 
Rewizyjnej. Pozytywne 
wyniki są podsumowaniem 
naszego zaangażowania 
i dosłownie mrówczej pra-

cy ściśle z tematycznymi przepisami prawa. Cały Biuletyn sprawozdawczy został rozesłany 
nie tylko Członkom i Pełnomocnikom ORPiP w Gdańsku i Przewodniczącym Organów, lecz 
również naszym Delegatom oczekującym na Zjazd celem uzupełnienia posiadanych już mate-
riałów zjazdowych. Umieszczony został również do ogólnej informacji na naszej stronie inter-
netowej w zakładce BIULETYNY. Podjęto liczne uchwały i plany na niezwykle enigmatyczny 
rok 2021. To rok pełen wyzwań i dodatkowych – ponad tradycyjne – zadań. WSZYSTKIM 
ZAANGAŻOWANYM W PRACE NASZEGO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO SKŁA-

DAMY OGROMNE PODZIĘKOWANIA, 
szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że każdy 
ma jeszcze przede wszystkim liczne zadania 
służbowe zmultiplikowane przez pandemię.
W marcu i kwietniu Przewodnicząca Anna 
Czarnecka zwoływała również i prowadziła 
wiele posiedzeń Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego (ZZK) OIPiP w Gdańsku, na któ-
rych na bieżąco omawiane są i rozwiązywa-
ne wszystkie pojawiające się oraz zgłaszane 
do Izby problemy. JESTEŚMY DLA WAS! 
Umiejętność zarządzania kryzysowego okaza-
ła się niezwykle przydatna w czasie pandemii. 
My dzięki pracy zmianowej i hybrydowej nie-
ustająco realizujemy dla Państwa nasze usta-
wowe zadania, a Państwu składamy podzięko-
wania za codzienny trud związany z organiza-
cją i realizacją ciągłości profesjonalnej opieki.

przełom marca i kwietnia 
Kontynuowaliśmy wsparcie w kwestii zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej i pły-
ny dezynfekcyjne otrzymane z Ministerstwa Zdrowia w ramach współdziałania. 

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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5 kwietnia
Ksiądz Proboszcz Marek 
Trybowski i zarazem Dyrek-
tor Hospicjum Kartuskiego 
Centrum Caritas odprawił 
w Kościele pw. św. Woj-
ciecha w Kartuzach Mszę 
Świętą w intencji wszyst-
kich pielęgniarek, położ-
nych, wszystkich medyków 
i pracowników ochrony 
zdrowia, którzy z wielkim 
oddaniem i poświęceniem 
niosą wsparcie i opiekę nad 
chorymi w okresie epidemii.
Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego są świętami mi-
łości i życia. Świętami tym 
głębiej odczuwanymi, w im 
trudniejszych czasach ży-
jemy. To już drugie Święta 
Wielkiej Nocy w warunkach 
epidemii, która często ogra-
nicza nasze kontakty nawet 
z najbliższymi. Uświadamia 
też nam, że możemy zostać 
skonfrontowani z chorobą 
i towarzyszącym jej niebez-
pieczeństwem śmierci.

Modlitwa w Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest źródłem wiary, nadziei i sił, aby ją 
pokonać. Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku prosi o modlitwę za 
chorych i wszystkich Tych, którzy niosą pomoc i ulgę w cierpieniu. Byśmy mogli swobodnie 
wyjść z domów, zdjąć z twarzy maseczki, pójść do restauracji, na mecz, do kina i nie musieli 
już dłużej utrzymywać „społecznego dystansu”. 
Póki co Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku pomaga zminimalizować skutki 
stanu zagrożenia epidemicznego poprzez bezpłatne wsparcie szkoleniowe, porady psycholo-
giczne czy zaopatrzenie w indywidualne środki ochrony osobistej – udzielane indywidualnie 
Członkom Samorządu, Podmiotom Medycznym prowadzonym przez pielęgniarki i położne, 
jak i Organizacjom Pozarządowym, np. Hospicjum Kartuskiego Centrum Caritas. 

...ciąg dalszy

19 kwietnia 

Przewodnicząca Anna Czarnecka wraz z osobami funkcyjnymi uczestniczyła w obradach 
uroczystej NRPiP, na której nastąpiła inauguracja obchodów XXX-lecia naszego Samo-
rządu Zawodowego. Niestety ze względu na trwającą pandemię i zagrożenia z nią zwią-
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...ciąg dalszy
zane obchody tego ważnego wydarzenia zostają przeniesione do przestrzeni medialnej. 
„Jubileusz 30-lecia świętujemy w bardzo trudnym czasie epidemii, szczególnie dla środo-
wiska zawodowego pielęgniarek i położnych, które poświęcają swoje zdrowie i życie dla 
pacjentów. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa Naczelna Izba Pielęgnia-
rek i Położnych działania związane z obchodami przenosi do przestrzeni miejskiej. Pałac 
Kultury i Nauki oraz wieżowiec Warsaw Spire w dniu 19 kwietnia 2021 r. zaświecił dla 
pielęgniarek i położnych” – powiedziała Pani Prezes Zofia Małas.
OIPiP w Gdańsku również pragnie podkreślić ten jubileusz w mediach oraz w niniejszym 
biuletynie, tak samo jak majowe Święto Pielęgniarek i Położnych. Prosimy przyjąć gra-
tulacje, a także życzenia determinacji, aby wbrew wszystkiemu co wokół iść przez życie 
z siłą, energią, optymizmem i dumą z tego, jakie piękne Profesje realizujemy i w jak wspa-
niałych Zespołach współdziałamy.

23 kwietnia 
19 kwietnia 1991 r. otwo-
rzyła się nowa karta 
w historii naszych zawo-
dów – ustanowiona zosta-
ła Ustawa o Samorządzie 
Pielęgniarek i Położnych. 
Prezydent Rzeczpospoli-
tej Polskiej Lech Wałęsa 
podpisał 13 maja 1991 r. 
pierwszą Ustawę o Naszym 
Samorządzie.

Z okazji 30-lecia tych wydarzeń w dniu 23 kwietnia 2021 r. w Europejskim Centrum 
Solidarności, tuż obok historycznej Sali BHP, Przedstawicielki naszej OIPiP w Gdańsku 
wraz z Pierwszą Przewodniczącą naszej ORPiP Panią Władysławą Murawską wręczyły 
list gratulacyjny Prezydentowi Lechowi Wałęsie. 
W imieniu całej ORPiP w Gdańsku Wiceprzewodnicząca VII kadencji działalności Sa-
morządu Pani mgr Marzena Olszewska-Fryc wraz z Panią mgr Ewą Bogdańską-Bóll 
– członkiem Okręgowej Rady, działającą w niej nieprzerwanie od października 1991 r., 
przekazały na ręce Pana Prezydenta słowa uznania i podziękowania za całokształt dzia-
łania i wsparcia, jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności i co najważniejsze – zdro-
wia. Wart podkreślenia jest fakt, że to Pan Prezydent, powołując wszelkie Komisje ds. 
Służby Zdrowia, zawsze pamiętał o tym, aby w ich składzie i pracach działały również 
Pielęgniarki i Położne. Warto, aby było to nadal stosowaną praktyką.

...ciąg dalszy
Ponadto listy gratulacyjne wraz z podziękowaniami od Przewodniczącej Anny Czar-
neckiej zostaną przekazane również Pani Przewodniczącej i Członkom Komitetu Orga-
nizacyjnego Samorządu Pielęgniarek i Położnych Woj. Gdańskiego, który zawiązał się 
w 1989 r. i pracował nad ustawą o samorządzie i jej wdrożeniem w życie. Dziękujemy! 

Zachęcamy do zapoznania się z uroczystymi działaniami 
i życzeniami dla nas wszystkich:

http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/1086
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/1087

24 kwietnia

W trybie on-line odbyła się bezpłatna konferencja pt. „Debaty. Rak Nerki”. W konferencji 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych reprezentowała Sekretarz Jolanta Zając. W gro-
nie wykładowców znaleźli się wybitni specjaliści: prof. Piotr Radziszewski, prof. Artur 
A. Antoniewicz, prof. Tomasz Demkow, prof. Paweł Wiechno, dr hab. Jakub Żołnierek, 
dr hab. Jakub Kucharz, dr Piotr Tomczak. Podczas spotkania omówione zostały między 
innymi: programy terapeutyczne, terapia systemowa oraz nowości dotyczące nowotworu 
nerki. Nie zabrakło również dyskusji z ekspertami w tej dziedzinie. 
Polecamy Państwu naszą stronę: www.oipip.gda.pl, na której specjalnie dla Was, Kole-
żanki i Koledzy, umieszczamy wiele informacji, m.in. o licznych bezpłatnych webinariach 
i debatach z przeróżnych dziedzin medycznych.
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Prezydium
W dniu 26 lutego 2021 roku odbyło się ze-
branie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W ze-
braniu wzięło udział 8 osób, Członków Pre-
zydium. Zebranie odbyło się w trybie on-line, 
trybie obiegowym.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

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

przedniego zebrania.
3. Przedstawienie projektu porządku zebra-

nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1024/VII P/21 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Zespół 
Zarządzania Kryzysowego wniosku zło-
żonego do Komisji Socjalnej o przyzna-
nie zapomogi losowej plus jej realizacja. 
Zapomoga została przyznana na kwotę 
1700.00 zł. brutto (jeden tysiąc sie-
demset 00/100). 

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1025/VII P/21 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego (Z.Z.K.) 
wniosków złożonych do Komisji Socjal-
nej o przyznanie zapomóg losowo-zdro-
wotnych, tzw. covidowych, plus ich re-
alizacja. Zapomogi zostały przyznane na 
ogólną kwotę 19 200.00 zł brutto (dzie-
więtnaście tysięcy dwieście 00/100). 
to niezwykle trudne chwile, które 
przeżywają Członkowie naszego Sa-
morządu. życzymy, aby każdy dzień 
przynosił Im poprawę zdrowia i sa-
mopoczucia.

6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1026/VII P/21 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez PULS-MEDIC 
Sp. z o.o.

7. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1027/VII P/21 w sprawie 
wskazania przedstawiciela kadry dydak-
tycznej do pracy w komisji egzaminacyj-
nej kursu specjalistycznego Szczepienia 
ochronne dla pielęgniarek w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez OIPiP w Gdańsku.

8. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły Nr 1919/Z/VII/2021 do Uchwały 
Nr 1928/Z/VII/2021. Stwierdzenia 
4 (w tym 1 położna), wpis do rejestru 
2, duplikaty 3, wykreślenia 1. 

9. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka poinformowała, iż:
• Pani Iwona Krzysztoń z działu 

Prawa Wykonywania Zawodu, po 
wnikliwej analizie projektu Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie wzorów dokumentów 
o prawie wykonywania zawodu 
pielęgniarki lub położnej, opraco-
wała uwagi, które zostały przesła-
ne do Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie,

• przedstawia pismo otrzymane 
z NIPiP w sprawie informacji prze-

kazywanych koordynatorowi syste-
mu uznawania kwalifikacji zawo-
dowych w zawodach regulowanych 
i działalnościach regulowanych 
w Rzeczypospolitej Polskiej przez 
właściwe organy (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 732) z prośbą o przesłanie 
danych, które obejmą wydane de-
cyzje w sprawie uznania kwalifika-
cji pielęgniarek i położnych z UE, 
które kwalifikacje do wykonywania 
zawodu pielęgniarki, położnej na-
były w państwach członkowskich. 
W informacji przesłanej do NIPiP 
stwierdza się, iż tylko jedna osoba 
na terenie OIPiP w gdańsku po-
siada takie kwalifikacje,

• Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwi-
dzynie podjęła starania o utwo-
rzenie filii Uczelni, Powiślańskiej 
Szkoły Wyższej, Wydziału Nauk 
o Zdrowiu/kierunek pielęgniar-
stwo (studia pierwszego i drugiego 
stopnia) w Trójmieście – Gdańsku. 
Prezydium ORPiP przesłało pismo 
popierające tę inicjatywę,

• OIPiP w gdańsku obejmu-
je patronatem merytorycznym 
Międzynarodową Konferencję 
Naukową pn. „Sektor ochrony 
zdrowia w obliczu pandemii ko-
ronawirusa SARS-CoV-2”oraz 
Międzynarodową Konferencję 
Studencką pn. „Sektor ochrony 
zdrowia w obliczu pandemii ko-
ronawirusa SARS-CoV-2” or-
ganizowaną przez Powiślańską 
Szkołę Wyższą,

• prosi o śledzenie na bieżąco prasy 
lokalnej, jak i krajowej oraz stron 
internetowych NIPiP w Warsza-

wie i OIPiP w gdańsku, gdyż za-
mieszczane są na bieżąco artykuły 
dotyczące sytuacji w pielęgniar-
stwie i położnictwie, jak i inne 
niezwykle istotne informacje.

10. Zakończenie zebrania.

W dniu 12 marca 2021 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Członków 
Prezydium oraz Gość – Pani Katarzyna Kre-
towicz, Członek Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego. Zebranie odbywało się w trybie 
on-line, trybie obiegowym.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawienie projektu porządku ze-
brania. Przyjęcie jednogłośnie zapropo-
nowanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1028/VII P/21 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez PULS-MEDIC 
Sp. z o.o.

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1029/VII P/21 w spra-
wie wpisu do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych kursu specja-
listycznego Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego u doro-
słych organizowanego przez Nursikom 
Jerzy Krukowski. 
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6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 1929/Z/
VII/2021 do Uchwały Nr 1937/Z/
VII/2021. Stwierdzenia 2 (w tym 1 po-
łożna), wpis do rejestru 4 (w tym 1 po-
łożna), duplikaty 1, wykreślenia 2. 

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1030/VII P/21 w sprawie 
zakupu publikacji „Rachunek sumienia 
pielęgniarki – Błogosławionej Hanny 
Chrzanowskiej” dla OIPiP w Gdańsku. 

8. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka przedstawiła:
• pismo wraz z załącznikami (od-

powiedzią z Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej, Departa-
mentu Ubezpieczeń Społecznych 
w Warszawie) z propozycją popar-
cia wniosku Pana Marka Iwanow-
skiego w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do rozszerzenia 
uprawnień dla grupy pielęgnia-
rek i położnych uprawnionych 
do samodzielnego ordynowania 
leków oraz kontynuowania usta-
lonego przez lekarza leczenia 
o możliwości orzekania o cza-
sowej niezdolności do pracy do 
3 dni. Członkowie Prezydium jed-
nogłośnie poparli wniosek Pana 
Marka Iwanowskiego. Pismo 
w tej sprawie zostało przesłane do 
Pani Prezes NIPiP w Warszawie,

• uwagi przesłane przez Komisję ds. 
Recept, działającą przy Okręgo-
wej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, do projektu Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia zmie-
niającego rozporządzenie w spra-

wie standardu organizacyjnego 
teleporady w ramach podsta-
wowej opieki zdrowotnej oraz 
raport z konsultacji publicznych 
i opiniowania powyższego projek-
tu rozporządzenia. W raporcie jest 
wymienione, iż uwagi przesłane 
przez Okręgową Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych w gdańsku, Śro-
dowisko specjalistów oraz Komi-
sję ds. Recept OIPiP w gdańsku 
zostały uwzględnione.

Pani Przewodnicząca wraz z Człon-
kami Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych dziękuje 
bardzo naszym Koleżankom i Kole-
gom – Ekspertom w poszczególnych 
dziedzinach za zaangażowanie we 
wszelkie działania na rzecz nasze-
go Środowiska Zawodowego, w tym 
analizę projektów, rozporządzeń 
i przesłanie merytorycznych uwag. 
Dzięki takim działaniom zmieniamy 
naszą rzeczywistość zawodową. 

9. Zakończenie zebrania.

W dniu 26 marca 2021 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Członków 
Prezydium. Zebranie odbywało się w trybie 
on-line, trybie obiegowym.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawienie projektu porządku ze-
brania. Przyjęcie jednogłośnie zapropo-
nowanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1031/VII P/21 w sprawie 
pokrycia kosztów wyjazdu na manife-
stację Przedstawicieli OZZPiP i ORPiP 
w związku z zagrożeniem utraty wy-
walczonych wspólnie podwyżek wy-
nagrodzenia Pielęgniarek i Położnych. 
Wydarzenie planowane jest w War-
szawie pod Ministerstwem Zdrowia 
7 kwietnia 2021 r. 

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1032/VII P/21 w sprawie 
uchylenia spec-uchwały Nr 841/VII 
P/20 Prezydium ORPiP z dnia 13 marca 
2020 r. Uchwała dotyczyła przyznawa-
nia Członkom OIPiP w trybie pilnym, 
uproszczonym bezzwrotnej zapomogi 
losowej, zgodnie z Regulaminem Komi-
sji Socjalnej, w sytuacjach potwierdze-
nia i zachorowania na COVID-19.

6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1033/VII P/21 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Zespół 
Zarządzania Kryzysowego wniosku zło-
żonego do Komisji Socjalnej o przyzna-
nie zapomogi losowej plus jej realizacja. 
Kwota przyznanych środków finan-
sowych na ten cel wyniosła 4500.00 zł 
brutto (cztery tysiące pięćset 00/100) 
z budżetu Komisji Socjalnej. 

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 1938/Z/
VII/2021 do Uchwały Nr 1943/Z/
VII/2021. Stwierdzenia 1, wymiana 1, 
wpis do rejestru 2, wykreślenia 2. 

8. Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 165/IPP/PPL/21/C 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-

wych – 1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki pielęgniarskiej).

9. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1034/VII P/21 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez KORA Medica 
Sp. z o.o.

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1035/VII P/21 w spra-
wie uwolnienia środków finansowych 
z budżetu Komisji Ochrony Zdrowia 
Pracujących celem pokrycia kosztów 
szkolenia on-line w zakresie badań kie-
rowców dla Członka ww. Komisji.

11. Zakończenie zebrania.

W dniu 13 kwietnia 2021 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 5 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. Przyjęcie jedno-
głośnie zaproponowanego porządku 
zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły Nr 1944/Z/VII/2021 do Uchwały 
Nr 1949/Z/VII/2021. Stwierdzenia 
4 (w tym 3 położne), wykreślenia 
2 (w tym 1 położna). 

4. Zakończenie zebrania.
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W dniu 15 kwietnia 2021 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium. Zebranie odbywało się 
w trybie on-line, trybie obiegowym.
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 1036/VII P/21 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC Sp. z o.o.

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1037/VII P/21 
w sprawie częściowego dofinansowa-
nia – w wysokości 50% – pokrycia 
kosztów cyklu szkoleń dla 30 pielę-
gniarek i położnych pn. ,,Quartet anty 
COVID-19” ; I – Wywiad i badania 
przedmiotowe, II – Ordynowanie le-
ków i wypisywanie recept, III – Re-
ceptura w praktyce pielęgniarsko-po-
łożniczej, IV – Badania kwalifikacyjne 
w praktyce pielęgniarsko-położniczej.

6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1038/VII P/21 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego wnio-
sku złożonego do Komisji Socjalnej 
o przyznanie zapomóg losowych plus 
ich realizacja. Kwota przyznanych 
środków finansowych na ten cel 

wyniosła 12 570.00 brutto (dwana-
ście tysięcy pięćset siedemdziesiąt 
00/100) z budżetu Komisji Socjalnej. 

7. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przekazała:
• pismo – zaproszenie od Pani Rek-

tor Powiślańskiej Szkoły Wyż-
szej do udziału w Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowej oraz 
II Konferencji Studenckiej pod 
tytułem ,,Sektor Ochrony Zdrowia 
w obliczu pandemii Koronawirusa 
SARS-COV-2”, która odbędzie się 
15-16 maja 2021 r. (on-line),

• informację dotyczącą organiza-
cji cyklu szkoleń pn. ,,QUAR-
tEt ANty COVID-19”, które 
podjęła OIPiP w gdańsku we 
współpracy z gdańskim Uni-
wersytetem Medycznym. 50% 
kosztów udziału finansuje swo-
im Członkom OIPiP w gdańsku. 
Szkolenie poszerzy umiejętności 
naszych Koleżanek i Kolegów, 
da poczucie bezpieczeństwa 
i pewności przy realizacji zadań 
oraz będzie punktem zwrotnym 
w wykorzystaniu naszych kom-
petencji i uprawnień realizowa-
nych w praktyce,

• odpowiedź z Ministerstwa Zdro-
wia na przesłane pismo dotyczące 
przyznania dodatkowych świad-
czeń pieniężnych, tzw. dodatków 
covid, osobom zatrudnionym na 
stanowisku Pielęgniarek Epide-
miologicznych w podmiotach wy-
konujących działalność leczniczą 
w rodzaju świadczenia szpital-
ne w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. Odpowiedź na pismo 
została przesłana do Konsultanta 
Wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego dr n. o zdr. 
Krystyny Paszko, 

• odpowiedź z firmy COM-BO 
prowadzącej szkolenia dla Pie-
lęgniarek z siedzibą w Krakowie 
na pismo wystosowane przez 
Panią Przewodniczącą Annę 
Czarnecką i Wiceprezesa NIPiP 
Pana Sebastiana Irzykowskiego 
w związku z nadaniem przez ww. 
firmę nazwy projektowi szko-
leniowemu skierowanemu do 
Pielęgniarek ,,Podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych średniego 
personelu medycznego”. W pi-
śmie zawarte są przeprosiny, iż 
określenie ,,średni personel me-
dyczny” użyte w nazwie projektu 
jest krzywdzące dla Pielęgniarek 
i Położnych. List z przeprosina-
mi został zamieszczony w aktual-
nościach na stronie internetowej 
OIPiP w gdańsku i w Słupsku.

8. Zakończenie zebrania.

W dniu 23 kwietnia 2021 r. odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku 
(w trybie zdalnym, trybie obiegowym). 
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 jedno-
głośnie Uchwały Nr 1039/VII P/21 
w sprawie: w związku z inauguracją 
obchodów XXX-lecia działalności Sa-
morządu Zawodowego ogłoszonego 
w dniu 19.04.2021 r. przez Panią Pre-
zes NIPiP, Prezydium ORPiP wniosku-
je o uwolnienie środków finansowych 
na pokrycie kampanii reklamowej – 
promującej w przestrzeni publicznej/
medialnej, m.in. Radio Złote Przeboje, 
gdyż ze względu na czas pandemii ob-
chody nie mogą odbyć się stacjonarnie 
w zgromadzeniach medyków i zapro-
szonych gości.

5. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1040/VII P/21 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego wnio-
sku złożonego do Komisji Socjalnej 
o przyznanie zapomogi losowej plus 
jej realizacja.

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwały 
Nr 1950/Z/VII/2021 do Uchwały Nr 
1955/Z/VII/2021. Stwierdzenia 1, 
wpis do rejestru 2, wykreślenia z re-
jestru 3.

7. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Z prac Rady
W dniu 26 marca 2021 roku odbyło się ze-
branie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku. W zebraniu wzięło 
udział 21 osób, Członków ORPiP i 1 Peł-
nomocnik. Zebranie odbywało się w trybie 
on-line, trybie obiegowym.
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 221/VII R/21 
w sprawie braku możliwości przepro-
wadzenia XXXIV Okręgowego Zjaz-
du Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku w planowanym terminie.

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 222/VII R/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku.

6. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 223/VII R/21 w spra-
wie przyjęcia sprawozdania Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku.

7. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 224/VII R/21 w sprawie 
przyjęcia sprawozdania Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej w Gdańsku.

8. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 225/VII R/21 w spra-
wie przyjęcia sprawozdania Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Aneksu Nr 2 z dnia 26 marca 
2021 r. do Uchwały nr 170/VII R/19 
z dnia 06.12.2019 r. w sprawie wpro-
wadzenia procedury przeprowadzenia 
wizytacji Pielęgniarek lub Położnych 
wykonujących zawód w ramach prak-
tyki zawodowej wpisanej do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą.

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 226/VII R/21 
w sprawie przyjęcia zmian zasad go-
spodarki finansowej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
na dany rok.

11. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 227/VII R/21 w sprawie 
zatwierdzenia zrealizowanego budżetu 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku za rok 2020.

12. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 228/VII R/21 
w sprawie przyjęcia i realizacji Planu 
Budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku na rok 2021 
oraz upoważnienia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych do realizacji 
budżetu do czasu uchwalenia Planu 
Finansowego na 2022 r. – nie później 
jednak jak do 31 marca 2022 r.

13. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 229/VII R/21 w sprawie 
zatwierdzenia Bilansu Finansowego 
wraz z rachunkiem zysków i strat za 
2020 r.

14. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 230/VII R/21 w spra-
wie przyjęcia i realizacji protokołu 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w dniu 25 marca 2021 r. wniosków 
skierowanych do Komisji ds. Finan-
sowania Doskonalenia Zawodowego 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. Refundacje 
zostały przyznane na ogólną kwo-
tę 4300.00 zł brutto (cztery tysiące 
trzysta zł 00/100). 

15. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 231/VII R/21 w sprawie 
przyjęcia i realizacji protokołu Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego z dnia 
25 marca 2021 r., wniosków skiero-
wanych do Komisji Socjalnej o przy-
znanie zapomóg losowych, tzw. co-
vidowych, członkom OIPiP w Gdań-
sku. Zapomogi zostały przyznane 
na łączną kwotę 29 400.00 zł brutto 
(dwadzieścia dziewięć tysięcy czte-
rysta zł 00/100). Zapomogi zostały 
niezwłocznie przekazane na konta 
wskazane przez Osoby wnioskujące.
Życzymy Członkom naszego Samo-
rządu, aby każdy dzień przynosił po-
prawę zdrowia i samopoczucia. 

16. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 232/VII R/21 
w sprawie przedłużenia umowy od 
01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. na nie-
zmienionych zasadach z 2020 roku 
z prawnikiem posiadającym wiedzę 
z zakresu znajomości i stosowania 

przepisów prawa karnego materialne-
go i procesowego, do wyłącznej dys-
pozycji Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej. 

17. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 233/VII R/21 w sprawie 
zatwierdzenia na 2021 rok Planu Bu-
dżetu Finansowego 24 Komisji Pro-
blemowych działających przy OIPiP 
w Gdańsku w 2021 r. 

18. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 234/VII R/21 w sprawie 
przyjęcia zmiany Regulaminu Komi-
sji Socjalnej działającej przy OIPiP 
w Gdańsku.

19. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 235/VII R/21 w spra-
wie organizacji uroczystych obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Położnej i XXX-lecia działalności 
Samorządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych w maju 2021 r.

20. Sprawy różne.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
• pismo wystosowane przez Na-

czelną Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych do Pani Dagmary Tom-
czak, Krajowego Koordynatora 
ds. Dyrektywy 2005/36/WE, 
z prośbą o wyjaśnienie kilku 
kwestii dotyczących warunków 
wydawania europejskiej legi-
tymacji zawodowej dla celów 
tymczasowego i okazjonalnego 
świadczenia usług przez pielę-
gniarki i położne. Pismo zostało 
skierowane w związku z wąt-
pliwościami zgłaszanymi przez 
Okręgowe Izby Pielęgniarek 
i Położnych,
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• odpowiedź z Ministerstwa Eduka-
cji i Nauki Departamentu Współ-
pracy Międzynarodowej na pismo 
wystosowane przez NIPiP, doty-
czące warunków wydawania eu-
ropejskiej legitymacji zawodowej 
dla celów tymczasowego i okazjo-
nalnego świadczenia usług, 

• komunikat dotyczący wspól-
nych działań Wojewody Pomor-
skiego z OIPiP w Słupsku oraz 
OIPiP w gdańsku, obejmują-
cych przeszkolenie Pielęgniarek 
w zakresie opieki nad pacjen-
tem wentylowanym mechanicz-
nie. Działania te podyktowane 
są trudną sytuacją podmiotów 
leczniczych, brakiem Personelu 
z odpowiednimi kwalifikacja-
mi, tym samym objęcia pro-
fesjonalną opieką pacjentów 
wentylowanych mechanicznie. 
Działania powyższe wynikają 
z pojawiania się kolejnej fali 
pandemii i stają się niezbędne. 
Jest to dalsza współpraca z Wo-
jewodą Pomorskim, poprzednio 
realizowane było przeszkole-
nie rzeszy Pielęgniarek i Położ-
nych w zakresie wykonywania 
szczepień ochronnych. W ww. 
przedsięwzięciach Pomorski 
Urząd Wojewódzki przekazuje 
środków finansowe na realiza-
cję szkoleń podyplomowych, 
natomiast Okręgowe Izby Pie-
lęgniarek i Położnych przygoto-
wują realizację kursów. Należy 
podkreślić, iż opisane działania 
są działaniami pionierskimi na 
skalę kraju, gdzie Wojewoda 

wyasygnował środki finansowe 
na ww. działania, dbając o za-
pewnienie profesjonalnej opie-
ki Mieszkańcom Województwa 
Pomorskiego,

• porozumienie, które podpisane 
zostało z Ministerstwem Cyfry-
zacji w związku z założeniem 
skrzynki ePUAP,

• pismo wystosowane do Dyrektora 
Departamentu Dialogu Społecz-
nego w Ministerstwie Zdrowia 
w Warszawie przez Konsultan-
ta Wojewódzkiego w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Epidemiologicz-
nego Województwa Pomorskie-
go – Panią dr n. o zdr. Krystynę 
Paszko. W piśmie zawarty jest 
wniosek w sprawie wypłacania 
tzw. dodatków COVID dla Pie-
lęgniarek Epidemiologicznych, 
które zatrudnione są na stano-
wisku Pielęgniarki Epidemio-
logicznej w Województwie Po-
morskim w podmiotach wyko-
nujących działalność leczniczą 
w rodzaju świadczenia szpital-
ne w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19. 
Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w gdańsku przesła-
ła pismo do Ministerstwa Zdro-
wia popierające w całej rozcią-
głości wniosek Pani Konsultant. 

21. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

4-5/2021

Nagrody:1.

2.

3.

4.

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 
30 czerwca 2021 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUiZ 4-5/2021
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!

W 2020 roku Zespół Zarządzania 
Kryzysowego spotkał się:
A) 31 razy
B) 21 razy
C) 11 razy

Spotkanie z okazji 30-lecia Samorządu 
Zawodowego z Prezydentem 
Lechem Wałęsą odbyło się:
A) 19 kwietnia
B) 23 kwietnia
C) 7 kwietnia

Portal bliskochorego.pl związany jest 
z hospicjum w:
A) Gdyni
B) Gdańsku
C) Pucku

Konferencja w trybie on-line 
pt. „Debaty. Rak Nerki” odbyła się:
A) 24 kwietnia
B) 14 kwietnia
C) 4 kwietnia

2 nagrody
ufundowane przez
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3) planowania i sprawowania opieki pie-
lęgnacyjnej,

4) samodzielnego udzielania w określo-
nym zakresie świadczeń zapobiegaw-
czych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych,

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 
– zgodnie z posiadanymi kwalifikacja-
mi i umiejętnościami zawodowymi.

Wskazany powyżej przepis u.z.p.p. został 
wprowadzony z dniem 1 września 2020 r. 
na mocy art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 14 
sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania 

Opublikowano: QA 1611148 LEX
Status: aktualne

Autor odpowiedzi:
Bogusiak Marta
Odpowiedzi udzielono:
20 stycznia 2021 r., 
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PytANIE
Czy położna, zapisując się na studia pielę-
gniarskie, może wykonywać pracę pielę-
gniarki?

ODPOWIEDŹ
Aby po ukończeniu studiów na kierunku 
pielęgniarstwo podjąć pracę w zawodzie 
pielęgniarki, należy uzyskać stwierdzenie 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
przez właściwą okręgową radę pielęgnia-

rek i położnych oraz wpis do rejestru pie-
lęgniarek prowadzonego przez okręgową 
radę pielęgniarek i położnych. Samo podję-
cie studiów na kierunku pielęgniarskim nie 
upoważnia jeszcze położnej do wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki.

Uzasadnienie
Warunki wykonywania zawodów pielę-
gniarki oraz położnej – które stanowią 
odrębne zawody, o odrębnym zakresie 
uprawnień i przebiegu szkolenia zawodo-
wego – reguluje Ustawa z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położ-
nej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562 ze zm.) – 
dalej u.z.p.p.
Na podstawie art. 28 u.z.p.p. prawo wykony-
wania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie:
1) posiadającej świadectwo lub dyplom 

ukończenia polskiej szkoły pielęgniar-

Informacje praktyczne i prawne
OIPiP w Gdańsku, stojąc na straży prawi-
dłowego wykonywania naszych profesji, 
w związku z licznie zadawanymi pytaniami 
informuje:
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/1062

Uprzedzamy również, że Położne nie mogą 
być zatrudniane na Oddziałach Intensywnej 
Terapii lub Intensywnej Opieki Medycznej.

Istotne jest, a wręcz niezbędne, aby w orga-
nizacji pracy przydzielać miejsca i zadania 

zgodne z kwalifikacjami i umiejętnościami 
wynikowymi kształcenia przed- i podyplo-
mowego.

W razie pytań nasza mecenas odpowie na 
Państwa pytania. Najważniejsze bowiem 
jest bezpieczeństwo naszych Członków – 
Pielęgniarek i Położnych, na czele z Pań-
stwem jako Kadrą Zarządzającą, oraz Pa-
cjentów. 

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

Opublikowano: QA 1596019 LEX
Status: aktualne

Autor odpowiedzi:
Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono:
14 grudnia 2020 r., 
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PytANIE
Czy aktualne przepisy prawne umożliwiają 
osobie wykonującej zawód położnej pobieranie 
krwi u mężczyzn do badań laboratoryjnych?
Czy taka osoba może być zatrudniona 
w punkcie pobrań?

ODPOWIEDŹ
Osoba posiadająca prawo wykonywania 
zawodu położnej i wykonująca ten zawód 

może pobierać krew u mężczyzn do badań 
laboratoryjnych i może być zatrudniona 
w punkcie pobrań, jeżeli spełnione zosta-
ną przesłanki z art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562 ze zm.) 
– dalej u.z.p.p.

Uzasadnienie
U.z.p.p. w art. 5 ust. 1a stanowi, że w przy-
padku ogłoszenia stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii wykonywanie 
zawodu położnej może polegać również na 
udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowot-
nych w zakresie:
1) rozpoznawania warunków i potrzeb 

zdrowotnych,
2) rozpoznawania problemów pielęgna-

cyjnych,

Czy położna może pobierać krew u mężczyzn 
do badań laboratoryjnych?

ochrony zdrowia w związku z epidemią 
COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. poz. 
1493).
Osoba posiadająca prawo wykonywania 
zawodu położnej i wykonująca ten zawód, 
może pobierać krew u mężczyzn do badań 
laboratoryjnych i może być zatrudniona 
w punkcie pobrań, jeżeli spełnione zostaną 
przesłanki z art. 5 ust. 1a u.z.p.p. Powyż-
sze oznacza, że położna może wykonywać 
niektóre czynności przypisane ustawowo 
pielęgniarce, ale jedynie w sytuacji, kiedy 
ogłoszony został stan zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii oraz posiada 
ona kwalifikacje i niezbędne umiejętności 
zawodowe w konkretnym zakresie.

Czy samo podjęcie studiów na kierunku pielęgniarskim 
upoważnia położną do wykonywania zawodu pielęgniarki?
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skiej bądź uzyskane w innym państwie 
niż państwo członkowskie Unii Euro-
pejskiej świadectwo lub dyplom, pod 
warunkiem, że dyplom lub świadectwo 
zostały uznane w Rzeczypospolitej Pol-
skiej za równorzędne ze świadectwem 
ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub 
dyplomem, zgodnie z odrębnymi prze-
pisami, oraz że spełniają minimalne 
wymogi kształcenia określone w prze-
pisach prawa Unii Europejskiej;

2) posiadającej pełną zdolność do czynno-
ści prawnych;

3) której stan zdrowia pozwala na wyko-
nywanie zawodu pielęgniarki;

4) która wykazuje nienaganną postawę 
etyczną.

Kwalifikacje zawodowe pielęgniarka uzy-
skuje po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej 
w rozumieniu art. 52 u.z.p.p. – szkołą pielę-
gniarską jest uczelnia prowadząca kształce-
nie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie:
1) studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia.
Kształcenie w szkole pielęgniarskiej pierw-
szego stopnia powinno trwać co najmniej 
3 lata i obejmuje co najmniej 4600 godzin 
kształcenia zawodowego, w tym kształcenie 
kliniczne stanowi co najmniej 1/2, a kształ-
cenie teoretyczne co najmniej 1/3 wymiaru 
kształcenia. Ewentualnie, w przypadku pie-
lęgniarek, które posiadają świadectwo doj-
rzałości i ukończyły liceum medyczne lub 
szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, 
kształcącą w zawodzie pielęgniarki, jeżeli 
po ich ukończeniu pielęgniarka uzyska wie-
dzę, kwalifikacje i umiejętności odpowia-
dające wiedzy, kwalifikacjom i umiejętno-
ściom uzyskiwanym po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia, szkolenie może trwać 
krócej niż 3 lata.

Ponadto, na podstawie art. 36a u.z.p.p. oso-
by, które ukończyły liceum medyczne lub 
szkołę policealną albo szkołę pomaturalną 
kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo 
ukończyły szkołę policealną albo szkołę po-
maturalną kształcącą w zawodzie położnej 
i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykony-
wania zawodu, a spełniają wymagania okre-
ślone w pkt 2-4 powyżej (pełna zdolność do 
czynności prawnych; stan zdrowia pozwala 
na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub 
położnej; nienaganna postawa etyczna) 
również mogą uzyskać, na swój wniosek, 
stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.
Osoby, które ukończyły liceum medyczne 
lub szkołę policealną albo szkołę pomatural-
ną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo 
ukończyły szkołę policealną albo szkołę po-
maturalną kształcącą w zawodzie położnej 
przed dniem wejścia w życie ustawy o za-
wodach pielęgniarki i położnej, a które nie 
uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu przed dniem wejścia jej w życie 
i spełniają inne wymagania określone w art. 
28, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wy-
konywania zawodu, jeżeli złożyły stosow-
ny wniosek do dnia 1 stycznia 2015 r. Po 
upływie tego terminu prawo wykonywania 
zawodu albo ograniczone prawo wykony-
wania zawodu wygasło (art. 97 u.z.p.p.).
Prawo wykonywania zawodu stwierdza 
na wniosek osoby zainteresowanej okręgo-
wa rada pielęgniarek i położnych, właściwa 
ze względu na miejsce przyszłego wykony-
wania zawodu. Stwierdzenie prawa wykony-
wania zawodu następuje w drodze uchwały. 
Postępowanie powinno się zakończyć nie-
zwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wy-
maganych dokumentów określonych usta-
wą (art. 37 u.z.p.p.). Wyjątkowo, w okresie 



40 Biuletyn Informacyjny  nr 4-5/2021 41

uzyskuje się poprzez uzyskanie prawa wy-
konywania zawodu medycznego, np. prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki lub po-
łożnej. „Tylko osoba posiadająca takie prawo 
jest uprawniona do wykonywania czynności 
medycznych, wynikających z odpowiednich 
aktów prawnych. Osoba chcąca wykonywać 
zawód położnej, przystąpiła do przeznaczone-
go wyłącznie dla położnych systemu kształce-
nia w szkole położnych i zdała przewidziany 
egzamin, uzyskując stosowne urzędowe po-
twierdzenie. Posiadany przez położną dyplom 
ukończenia szkoły położniczej, chociaż po-
twierdza on nabycie stosownej wiedzy teore-
tycznej i umiejętności praktycznych w zakresie 
metod, technik i środków wykorzystywanych 
w realizacji zadań zawodowych pielęgniarek 
i położnych, nie stanowi dokumentu, na pod-
stawie którego położna uzyskała uprawnie-
nie do wykonywania czynności leczniczych 
w zakresie pielęgniarstwa zgodnie z syste-
mem kształcenia w szkołach pielęgniarskich” 
– napisała Karkowska. Jak napisano w opinii, 
ukończenie kształcenia przeznaczonego wy-
łącznie dla położnych nie mogło dać położnej 
większych uprawnień w zakresie podejmowa-
nia czynności pielęgniarskich ponad te, które 
związane są z posiadanym przez nią prawem 
wykonywania zawodu położnej.

Co z zapisem ust. 1a art. 15?
Zapis ust. 1a art. 15 u.z.p.p. stanowi, że 
w stanie zagrożenia epidemicznego lub sta-
nie epidemii wykonywanie zawodu położ-
nej może polegać również na udzielaniu pa-
cjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie: 
1) rozpoznawania warunków i potrzeb 

zdrowotnych, 
2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, 
3) planowania i sprawowania opieki pielę-

gnacyjnej, 

4) samodzielnego udzielania w określo-
nym zakresie świadczeń zapobiegaw-
czych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych, 

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, 

6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 
Jednak nie czyni on osoby wykonującej za-
wód położnej – osobą wykonującą zawód 
pielęgniarki na okres epidemii. „Przytoczony 
powyżej zapis jest tylko potwierdzeniem tego, 
co osoby wykonujące zawód położnej mia-
ły i mają nadal prawo wykonywać, zgodnie 
z nabytymi kwalifikacjami i umiejętnościami 
nabytymi w systemie kształcenia. Dosłownie 
przekopiowanie ust. 1 art. 4 u.z.p.p. do ust. 1a 
art. 15 – niczego w dotychczasowym stanie 
prawnym nie zmienia. Interpretacja „zamien-
nie” traktująca osoby wykonujące zawód po-
łożnej z osobami wykonującymi zawód pie-
lęgniarki jest absolutnie błędna – z wykładnią 
historyczną, systemową, celowością i funkcjo-
nalną. A przecież ustawodawca jest racjonalny 
i zna obecny stan prawny w omawianym za-
kresie” – czytamy w opinii.
Nie można wykorzystywać stanu epidemii
Autorka zwraca uwagę podmiotom, które chcą 
wykorzystać okres epidemii do zatrudniania 
na stanowisku pielęgniarki inne zawody me-
dyczne, że zachodzi niebezpieczeństwo odpo-
wiedzialności prawnej, gdzie osobami pozy-
wającymi podmioty lecznicze mogą być za-
równo osoby wykonujące zawody medyczne 
w związku z doznanymi szkodami w trakcie 
wykonywania pracy, jak i pacjenci – ze wska-
zaniami, iż świadczenie zdrowotne zostało im 
udzielone niezgodnie z aktualną wiedzą me-
dyczną z uwagi na osobę niemającą wymaga-
nych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Źródło: NIPiP

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii samorządy zawodowe 
pielęgniarek i położnych wydają prawo wy-
konywania zawodu nie później niż w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania wymaganych 
dokumentów, jeżeli osoba ubiegająca się 
o wydanie takiego prawa spełnia warunki 
określone w odpowiednich przepisach re-
gulujących wydawanie prawa wykonywania 
zawodu – art. 25 Ustawy z dnia 27 listopada 
2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

Autor: Anna Rokicińska
2020-09-11 15:29

Wykładnia, na podstawie której osoba mająca 
prawo wykonywania zawodu położnej w okre-
sie stanu epidemii może wykonywać zawód na 
stanowisku pielęgniarki – jest całkowicie myl-
na i absolutnie niedopuszczalna. Taka jest opi-
nia prawna zamieszczona na stronie Naczelnej 
Izby Pielęgniarek i Położnych. 
Do prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych napływają skargi, że niektórzy kie-
rownicy podmiotów leczniczych uważają, że 
ustawodawca poprzez dodanie ust. 1a do art. 
5 w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej rozszerzył za-
kres przedmiotowy definicji zawód położnej. 
W związku z tym osoba mająca prawo wyko-
nywania zawodu położnej w okresie stanu epi-
demii może wykonywać zawód na stanowisku 
pielęgniarki.

Co jest w opinii?
Autorką opinii prawnej w tej sprawie jest 
dr hab. Dorota Karkowska, prof. nadzw. 
i radca prawny. Według autorki chodzi 
o rozstrzygnięcie, czy położna, która uzyskała 

w toku kształcenia przeddyplomowego kwa-
lifikacje i umiejętności zawodowe w zakresie 
zgodnym z systemem kształcenia, może legal-
nie udzielać świadczeń zdrowotnych w takim 
samym zakresie jak pielęgniarka. Karkowska 
pisze, że przyjęcie, że w okresie trwania epi-
demii ustawodawca mocą przepisu prawa, 
wbrew dotychczasowym przepisom o sys-
temie kształcenia przeddyplomowego oraz 
wbrew obecnie obowiązującym regulacjom 
prawnym, określającym kompetencje osób 
wykonujących zawód położnej, „czyni z po-
łożnych” osoby mogące wykonywać te same 
czynności co „pielęgniarki”, świadczyłoby 
o nieracjonalności ustawodawcy. Według niej 
taka interpretacja jest wewnętrznie sprzeczna 
logicznie i wbrew przepisom prawa zatrud-
nieniowego, które zobowiązuje pracodaw-
ców i zleceniodawców do zatrudniania osób 
wykonujących zawody medyczne zgodnie 
z posiadanymi przez nich kwalifikacjami za-
wodowymi. 

Podstawa to prawo 
do wykonywania zawodu

Według prawniczki zgodne z prawem upraw-
nienia do udzielania świadczeń zdrowotnych 

zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu za-
grożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
kadr medycznych (Dz.U. poz. 2401). Na-
stępnie, na podstawie uchwał o stwierdzeniu 
lub przyznaniu prawa wykonywania zawo-
du okręgowa rada pielęgniarek i położnych 
dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pie-
lęgniarek i położnych i wydaje odpowiedni 
dokument „Prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki” (art. 41 u.z.p.p.).

Opinia – położna nie może wykonywać obowiązków pielęgniarki
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„LOTOS dla MEDYKÓW”
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Okręgo-
wa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku odpowiedziała na ofertę firmy LOTOS, 
włączając się do programu rabatowego dla 
Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych bę-
dących Członkami naszej Izby, regularnie 
opłacającymi składki w naszej OIPiP. 
W ramach tego programu otrzymacie Pań-
stwo bezpłatnie pocztą na wskazany przez 
Was adres karty rabatowe umożliwiające 
zakupy paliw oraz innych produktów i usług 
dostępnych w całej sieci stacji LOtOS 
z atrakcyjnymi rabatami.
 
Spółka LOTOS Paliwa, wychodząc naprze-
ciw trudnej sytuacji Państwa grupy zawo-
dowej, szczególnie obciążonej w stanie 
pandemii, przygotowała specjalną ofertę 
rabatową – program „LOTOS dla medy-
ków”. Przyznane warunki rabatowe mają 
obowiązywać bezterminowo.

W ramach programu oferujemy Państwu 
karty paliwowe – LOTOS BIZNES, akcep-
towane w sieci ponad 500 stacji własnych 
i partnerskich LOTOS, w tym 20 stacji typu 
MOP, zlokalizowanych przy autostradach 
i drogach ekspresowych. Atlas stacji do-
stępny jest na stronie:
http://www.lotos.pl/25/dla_kierowcy/stacje_lotos.
Karty LOTOS Biznes umożliwiają tanko-
wanie z rabatem, a dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą dodatkowo 
upraszczają rozliczenia księgowe dzięki 
fakturze zbiorczej.

Proponowane rabaty są następujące:

Na wszystkich stacjach LOtOS z wyłączeniem stacji MOP

TOWAR Wartość upustu TOWAR Wartość upustu

Olej napędowy 10 gr/litr ON Dynamic 15 gr/litr 

Benzyny 10 gr/litr Pb98 Dynamic 15 gr/litr 

LPG 7 gr/litr Myjnia 15% 
Oleje i płyny do 
spryskiwaczy 10% Gastronomia CAFE 

PUNKT 10% 

 
Na stacjach LOtOS MOP

TOWAR Wartość upustu TOWAR Wartość upustu

Olej napędowy 15 gr/litr ON Dynamic 20 gr/litr 
Benzyny 15 gr/litr Pb98 Dynamic 20 gr/litr 
LPG 12 gr/litr   
Oleje i płyny do 
spryskiwaczy 10% Gastronomia CAFE 

PUNKT 10% 

Jak otrzymać kartę?
Osoby zainteresowane przystąpieniem do 
programu prosimy o przesłanie e-maila do 
koordynatora projektu p. Marcina Filipa na 
adres: mfilip@oipip.gda.pl
W tytule e-maila prosimy wpisać: LOtOS
W treści e-maila należy podać jedynie 5 in-
formacji:
1. Imię
2. Nazwisko
3. Numer PWZ
4. Telefon kontaktowy
5. KONIECZNA jest informacja, czy za-

kupy odbywać się będą na paragon czy 
na fakturę VAT.

Następnie:
Po sprawdzeniu ww. danych w e-mailu 
zwrotnym otrzymacie Państwo odpowiedni 
formularz, który należy wypełnić, podpisać 

oraz zeskanować (lub zrobić foto) i odesłać 
do nas e-mailem z powrotem. 

OStAtNI KROK = SUKCES:
Po zaakceptowaniu Państwa formularza 
przez LOTOS, karta zostanie wysłana 
pocztą na adres wskazany we wniosku. Za-
zwyczaj czas realizacji wynosi do trzech 
tygodni, prosimy jednak o wyrozumiałość 
w przypadku opóźnień. Mogą one wystą-
pić, gdy w krótkim czasie wpłynie nie-
standardowo duża pula umów bądź np. 
pracownicy odpowiedzialni zostaną objęci 
kwarantanną.

ZAINtERESOWANIE 
PROgRAMEM JESt JUż DUżE! 

ZAPRASZAMy do korzystania!
mgr piel. Anna Czarnecka 

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
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IBUK libra
Szanowni Państwo,
decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku zakupiony został 
dostęp do wirtualnej czytelni IBUK LI-
BRA. Serwis jest 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 
należy wysłać na adres mailowy: 
ikrzyszton@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

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W dniu 26 marca 2021 r. Prezydium ORPiP 
w Gdańsku podjęło uchwałę nr 1032/VIIP/2021 
w sprawie uchylenia spec-uchwały z dnia 
13 marca 2020 r. dotyczącej przyznawania zapo-
móg losowych w trybie pilnym z tytułu zachoro-
wania na COVID-19.

Samorząd Zawodowy Pielęgniarek 
i Położnych w gdańsku nie zaprzestał 
udzielania pomocy finansowej w sytuacji 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywo-
łującym chorobę COVID-19 Członkom 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w gdańsku, lecz w dniu 26 marca 
2021 r. ORPiP w gdańsku podjęła decy-
zję zgodnie z definicją WHO o kwalifika-
cji zachorowania i zmianie zasad przy-
dzielania ww. zapomóg covidowych oraz 
wdrożenia ich do Regulaminu Komisji 
Socjalnej (Uchwała nr 234/VIIR/2021).

Uchwała ORPiP obowiązuje od dnia 
podjęcia, czyli od dnia 26 marca 2021 r. 
Od tego dnia nie będą już przyjmowane 
uproszczone wnioski, lecz jedynie zgod-
ne z Regulaminem Komisji Socjalnej, 
stanowiące jego załącznik. 

WNIOSEK jest do pobrania na stronie inter-
netowej www.oipip.gda.pl w zakładce Ko-
misja Socjalna – link: http://oipip.gda.pl/31

Jednocześnie informujemy, że dla osób, któ-
re zachorują na COVID-19 w dalszym ciągu 
istnieje możliwość korzystania z zapomóg 
losowych przyznawanych na podstawie ww. 
Regulaminu – w tym celu należy złożyć wnio-
sek do Komisji Socjalnej działającej przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w gdańsku. Wniosek musi być kompletnie 
wypełniony i może być złożony nie tylko dro-
gą tradycyjną, lecz również on-line na adres: 

skarbnik@oipip.gda.pl 

W przypadku składania wniosku o zapo-
mogę z tytułu zachorowania na COVID-19 
przesłankami do przyznania świadczenia 
losowego są w szczególności okoliczności 
mające wpływ na pogorszenie sytuacji so-
cjalno-bytowej:
• pobyt w szpitalu
• ciężki przebieg i powikłania choroby 

(potwierdzone odpowiednimi doku-
mentami).

Jeżeli wystąpiły ww. okoliczności mające 
wpływ na pogorszenie Państwa sytuacji 
socjalno-bytowej, prosimy o załączenie 
do wniosku odpowiednich dokumentów.

Wnioski o zapomogi będą rozpatrywane 
na bieżąco w okresie epidemii przez ZZK 
i rekomendowane Prezydium oraz ORPiP 
w gdańsku w celu podjęcia uchwał.

Ewa Bogdańska-Bóll 
Skarbnik ORPiP w Gdańsku 

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

Zmiany zasad 
zapomóg COvIDOWYCH
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Specjalistyczny portal
„Blisko chorego”

Szanowni Państwo, 
Z radością informujemy, że w trosce 

o osoby nieuleczalnie chore przebywające 
w domach oraz ich bliskich stworzyliśmy 
pomocnik online – miejsce specjalistycz-
nego wsparcia dla opiekunów domowych.

Wiemy, szczególnie w naszym środo-
wisku hospicyjnym, jak często opiekuno-
wie są osamotnieni i zagubieni w syste-
mie, jak brakuje im rzetelnej informacji, 
wsparcia oraz podpowiedzi, w jaki spo-
sób bezpiecznie pielęgnować osobę chorą 
w domu. Dodatkowo obecne realia pande-
mii sprawiają, że sytuacja osób opiekują-
cych się bliskimi w domach staje się coraz 
bardziej dramatyczna.

Zapraszamy Państwa serdecznie do od-
wiedzenia serwisu www.bliskochorego.pl 
oraz korzystania z udostępnionej wiedzy 
i materiałów, które mogą być dodatko-
wym, uzupełniającym narzędziem w róż-
nych formach opieki nad chorym w jego 
środowisku. 

Serwis składa się z praktycznych porad 
obejmujących trzy obszary istotne z punk-
tu widzenia opieki nad chorym:
•	 OPIEKA – opieka nad chorym leżą-

cym, przygotowanie domu, pielę-
gnacja i mycie chorego, profilaktyka, 
żywienie i diety, fizjoterapia chorego, 

postępowanie przy dolegliwościach 
chorego; 

•	 EMOCJE – porady psychologa 
w zakresie komunikacji z chorym 
oraz wsparcia dla opiekuna na róż-
nych etapach choroby bliskiego;

•	 FORMALNOŚCI – wsparcie opieku-
na w przejściu przez formalności nie-
zbędne do uzyskania pomocy w opie-
ce, zebrane informacje dotyczące 
obowiązujących przepisów i doku-
mentów. 

Serwis Bliskochorego.pl jest ogólnie 
dostępny i zaprojektowany w taki spo-
sób, aby mógł się rozwijać. Zapraszamy 
do współpracy wszystkich ekspertów 
z dziedziny opieki nad chorym, chcą-
cych służyć ludziom swoją wiedzą i do-
świadczeniem. 

Naszym marzeniem jest, aby portal  
Bliskochorego.pl, ze względu na przystęp-
ną formę oraz rzetelną wiedzę gwaranto-
waną przez specjalistów, stał się pierw-
szym wyborem w poszukiwaniu pomocy 
w opiece domowej.

Anna Jochim-Labuda
Dyrektor Puckiego Hospicjum

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, 
w której stanie przed decyzją o opiece 
nad chorym bliskim. to mogą być ro-
dzice, którzy jej potrzebują ze względu 
na podeszły wiek, to czasem rodzeństwo, 
które toczy walkę z nowotworem albo 
partner w sile wieku, który nagle doznał 
udaru lub uległ wypadkowi. Nigdy nie 
wiemy, kiedy staniemy się opiekunem 
osoby chorej w domu. Szacuje się, że do-
mowi opiekunowie stanowią 2-miliono-
wą grupę osób w Polsce. Bardzo często 
w sytuacji opiekuna stają z dnia na dzień, 
kiedy bliskiego trzeba zabrać ze szpitala. 
Co wtedy? Jak sobie poradzić, nie ma-
jąc wiedzy i doświadczenia? gdzie mają 
szukać pomocy i rzetelnych informacji? 
Specjaliści opieki nad chorym wyszli tym 
trudnościom naprzeciw i stworzyli por-
tal – kompleksowe kompendium wiedzy 
dla opiekunów domowych. 

Według danych zawartych w „Raporcie 
o dobrym umieraniu”1 aż 62% responden-
tów deklaruje, że końcówkę swojego ży-

1 „Raport o dobrym umieraniu” 2019 r. 
– przygotowany przez Puckie Hospicjum pw. 
św. Ojca Pio 

cia chciałoby spędzić w domu. My sami, 
jako ich bliscy, nawet podświadomie to 
wiemy i dlatego często bierzemy na sie-
bie tę odpowiedzialność, zazwyczaj bez 
odpowiedniego przygotowania. Dlatego 
z myślą o opiekunach domowych specja-
liści opieki paliatywnej stworzyli w sieci 
miejsce, gdzie znajdą ekspercką wiedzę 
oraz wsparcie. Portal bliskochorego.pl to 
niezbędnik dla każdego, kto kiedykolwiek 
zetknął się z koniecznością opieki nad 
osobą przewlekle chorą w domu i potrze-
buje praktycznych rozwiązań opracowa-
nych przez specjalistów praktyków: le-
karza, pielęgniarki, opiekunkę medyczną, 
rehabilitantkę, dietetyka i psychologa. 

Wrzuceni na głęboką wodę 
i pozostawieni sami sobie 

„Niewystarczająca liczba dostępnych pro-
fesjonalnych opiekunów medycznych spra-
wia, że 80% wszystkich osób troszczących 
się o osoby chore w domach to opiekuno-
wie rodzinni lub domowi. Bliscy chorych 
nie wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc, 
jakie są dostępne usługi czy formy opie-
ki, jak postępować w wielu sytuacjach. 
Domowi opiekunowie żyją w permanent-

Specjalistyczny portal stworzony w trosce o opiekunów domowych 
– znajdą tam pomoc, wiedzę i wsparcie
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nym stresie. Obok zagubienia, braku wiedzy 
i umiejętności opiekuńczych, spadają na 
nich dodatkowe obciążenia związane z zaku-
pem leków i sprzętu do opieki nad chorymi. 
Cierpią na brak czasu, często muszą zrezy-
gnować lub ograniczyć pracę zawodową, 
będącą źródłem utrzymania” – mówi Maria 
Wieczorek, współtwórczyni i jedna z redak-
torek portalu bliskochorego.pl. „Właśnie 
dlatego w trosce o osoby przewlekle chore 
przebywające w domach oraz ich bliskich 
stworzyliśmy pomocnik online – miejsce 
specjalistycznego wsparcia dla opiekunów 
domowych. Zależy nam na edukacji w opie-
ce nad chorym, ze szczególnym naciskiem na 
ważną rolę bliskich przy chorym, ich uważ-
ności na potrzeby chorego z zachowaniem 
poszanowania dla jego autonomii, niezależ-
nie od stanu, w jakim się znajduje” – dodaje. 

Rzetelna wiedza w internecie 
Bliscy chorych, nieposiadający niezbęd-
nej wiedzy i kwalifikacji, najczęściej po-

szukują pomocy na własną rękę, wszelki-
mi dostępnymi sposobami. Bardzo często 
robią to jednak chaotycznie, nie potrafiąc 
właściwie ocenić i zweryfikować wiary-
godności oraz przydatności dostępnych 
w internecie zasobów. Powoduje to jedy-
nie stres i frustrację. Serwis bliskochore-
go.pl jest ogólnodostępny dla każdej oso-
by korzystającej z internetu. Nie ma za-
mkniętych treści, do skorzystania z niego 
nie jest wymagane logowanie ani zakła-
danie własnego konta. Każdy obszar po-
mocy i wsparcia został opracowany przez 
specjalistów w formie prostych, praktycz-
nych instrukcji z opisem działania krok po 
kroku (bez medycznej terminologii): jak 
należy postępować, czego unikać, jak ła-
twiej poradzić sobie w danej sytuacji, ja-
kie rozwiązania są bezpiecznym standar-
dem w opiece? 
 

Puck, 6 kwietnia 2021 r.

Gratulacje i podziękowania
Z okazji 

przejścia na emeryturę
po 37 latach pracy

w zawodzie położnej na sali porodowej
 serdeczne podziękowania

dla koleżanki 
Barbary Baniewicz

 za trud pracy, koleżeństwo,
 spokój i poczucie humoru.

Życzymy zdrowia, pogody ducha
i spełnienia marzeń.

Położne ze Szpitala 
św. Wojciecha w Gdańsku

Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim pracownikom, 

w szczególności personelowi 
pielęgniarskiemu, 

Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej (COVID) 
Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie 
za trud włożony w trakcie mojego powrotu 

do zdrowia, za ciepłe słowa otuchy.
 

Wdzięczna pacjentka
Helena Gierszewska

Powiślańska Szkoła Wyższa, 
dziękując Państwu za wstawiennictwo, 

za zaangażowanie i za udzielone
 poparcie, z wielką radością, 

a zarazem dumą ogłasza, iż uzyskała 
pozytywną opinię 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
dla utworzenia filii Uczelni, 

kierunku pielęgniarstwo, 
studiów I i II stopnia 

o profilu praktycznym w Gdańsku. 

Stało się tak za Państwa 
wstawiennictwem i poparciem, 

za które najserdeczniej i najmocniej 
Państwu z całego serca dziękujemy. 

Oświadczamy także, że dołożymy 
wszelkich starań, aby kształcenie 

pielęgniarek i pielęgniarzy w naszej filii 
w Gdańsku sprostało oczekiwaniom 

środowiska, stało na najwyższym 
możliwym poziomie, a Państwo mogli 
z dumą poświadczyć, iż przyczynili się 

do zaistnienia nowej rzeczywistości 
w zakresie kształcenia kadr pielęgniarskich 

w Gdańsku. 
 

Łącząc wyrazy szacunku,
Julia Osuch

Pełnomocnik Senatu 
ds. Współpracy Instytucjonalnej
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Serdecznie dziękuję 
za otrzymane życzenia, 

przekazałam Pielęgniarkom i Położnym.

Proszę przyjąć odwzajemnione życzenia...

Przez lata pracy nasze Władze 
udowodniły, że są najbliższe problemom 

pielęgniarek i położnych. 
W czasie działalności Samorządu 
przeżyliśmy dużą część naszego 

zawodowego życia. 

Na ręce Pani Przewodniczącej 
składam serdeczne podziękowania 

za wsparcie w tym trudnym 
dla nas czasie – okresie pandemii. 

Życzę wielu perspektyw dalszego rozwoju 
i wytrwałości na rzecz Samorządu, aby 

w pracy zawodowej każdy dzień dla 
środowiska pielęgniarek i położnych 

przynosił wiele satysfakcji 
z wykonywania trudnych 

i odpowiedzialnych zadań.

W życiu osobistym życzę realizacji 
planów, wszelkiej pomyślności i spełnienia 

marzeń – nawet tych najtrudniejszych 
do zrealizowania.

 
Z wyrazami szacunku

Ewa Wodzikowska

Z żałobnej karty
Odejście Jarka było dla nas 
ogromnym zaskoczeniem. 

Wciąż nie możemy w to uwierzyć. 
Składamy wyrazy współczucia 

Rodzinie JAROSłAWA ARMADy.

Koleżanki i koledzy ze studiów

Z głębokim smutkiem i żalem 
oraz niedowierzaniem dotarła 

do nas wiadomość o nagłej 
i niespodziewanej śmierci naszego 

Przyjaciela, Kolegi, 
Współpracownika, Oddziałowego 

JAROSłAWA ARMADy 
(1970-2021)

Jarku, odszedłeś cicho, bez słów 
pożegnania tak jakbyś nie chciał swoim 
odejściem nikogo zasmucić… tak jakbyś 

wierzył w godzinę rozstania, że masz 
niebawem z dobrą wieścią wrócić 

Ks. J. Twardowski

Jarku, byłeś człowiekiem ogromnej 
dobroci, o wielkim sercu dla ludzi. 
W pracy wyróżniałeś się oddaniem 

i profesjonalizmem. 
Dobro pacjenta stawiałeś 

zawsze na pierwszym miejscu. 
Do pracy pielęgniarskiej podchodziłeś 

z ogromną empatią, oddaniem 
i zaangażowaniem.

Dziękujemy za Twój uśmiech, 
którego będzie nam brakowało… 

Dziękujemy za dzielenie się sercem, 
wyciąganie pomocnej dłoni, zarażanie 
optymizmem. Byłeś iskrą, promieniem 

radości, żyłeś dla innych…

Jarku, odpoczywaj w Pokoju, otulony 
naszą wdzięcznością 

i serdeczną przyjaźnią.

W imieniu Dyrekcji, 
wszystkich pracowników 

Szpitala Specjalistycznego 
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, 

składamy Rodzinie oraz bliskim Jarka 
najszczersze kondolencje 

i wyrazy współczucia.

Naszej koleżance
Barbarze Klajn

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

tAty
składają 

współpracownicy
z Niepublicznego Zakładu Medycyny 

Szkolnej PRO-MED 
w Kartuzach

Wielkie wyrazy wdzięczności, 
podziękowania i życzenia 

zdrowia i szczęścia 
całemu wspaniałemu personelowi 

Oddziału Kardiologii Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie 

za uratowanie życia i zdrowia 
składa 

pacjentka Janina Zabrocka 
wraz z rodziną

Dla całego 
personelu pielęgniarskiego

 Oddziału 19A Przejściowego
wyrazy głębokiego szacunku 

i podziękowania
za roczną ciężką pracę 
z pacjentami chorymi

na COVID-19, w tym okazany 
pełen profesjonalizm

oraz empatię dla cierpiących chorych 
i oddanie w niesieniu pomocy

często z narażeniem własnego zdrowia
składa

Ewa Duda
Pielęgniarka Oddziałowa 
Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego w Gdańsku
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Koleżance 
Dorocie Słodkowskiej i Rodzinie 
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
tAty

składają 
Koleżanki z pracy

Centrum Medycyny Rodzinnej w Gdańsku

Naszej koleżance 
Ani Muchowskiej 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci ukochanego 

SyNA NIKODEMA.
Kochana Aniu, prosimy, przyjmij 

wyrazy naszego najszczerszego żalu
i współczucia z powodu śmierci syna.
Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na 

nasze wsparcie.

Danuta O., Katarzyna T., Lidia K.

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy 

dla naszej koleżanki 
Wioletty Redzimskiej 

z powodu śmierci 
tAty 

składają 
koleżanki i koledzy 

z NCM Gdańsk

„Matka jest tylko jedna i w naszym sercu 
zostaje na zawsze, dopóki żyjemy”.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz 
słowa wsparcia i otuchy dla naszej 

koleżanki Bernadetty Myszkowskiej 
z powodu śmierci 

MAtKI 
składa 

personel Oddziału Pulmonologicznego 
w Chojnicach

Pani Ewie Konkel, 
naszej wieloletniej współpracownicy,

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu straty 

MĘżA
 składają

koleżanki i koledzy
z Vita-Med Centrum Opieki Medycznej 

Sp z o.o. w Gdyni

Teresa Zielińska,
Przewodnicząca Koła Emerytów

przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku,

w imieniu Koleżanek i swoim 
składa 

Rodzinie HELENy JAROCKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu jej śmierci.

„Spieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą”...

Z wielkim smutkiem żegnamy wieloletnią 
pracownicę naszego szpitala 
ALDONĘ LADOWSKĄ 

(1967-2021). 
Cześć Twojej Pamięci! 

Nigdy Cię nie zapomnimy! 
Spoczywaj w pokoju! 

Personel Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
informację o śmierci koleżanki 

Pielęgniarki Przełożonej 
Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni 

Pracy w Gdańsku 
IRENy MISIEWSKIEJ, 

człowieka niezwykłej siły i wytrwałości, 
człowieka niezwykłego ducha... 

W swojej długiej walce z chorobą do 
końca oddana była pracy i pacjentom. 

Zawsze obecna, niestrudzona, 
uśmiechnięta. 

Będziesz w naszej pamięci. 
Dziękujemy za wspólnie

 przepracowane lata.

Koleżanki i Współpracownicy 
z Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy 

w Gdańsku Wrzeszczu

„Jest takie miejsce w Sercu, 
gdzie myśli nikt nie słyszy.
Jest takie miejsce w Sercu, 

gdzie mocno kocha się w ciszy.
Jest takie miejsce, 

którego nie zburzy żadna zamieć,
Takie miejsce szczególne 

– Wieczne Wspomnienie… Pamięć!”

Bo –

„Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko”.

Pielęgniarce Naczelnej 
7 Szpitala Marynarki Wojennej

Annie Muchowskiej 
wraz z Mężem

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

 SyNA
składają pracownicy 

Oddziałów Szpitalnych:
Izby Przyjęć
Przychodni

Chirurgii Urazowej i Ortopedii
Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bloku Operacyjnego
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Urologii
Gastroenterologii
Otolaryngologii

Okulistyki
Stacji Dializ

Chorób Wewnętrznych
Neurologii
Psychiatrii

Centralnej Sterylizacji
Radiologii

Działu Higieny
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Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Naszej Koleżanki 
Wioletty Jurkiewicz 

z powodu straty 
MAtKI
składa 

zespół pielęgniarsko-lekarski Kliniki 
Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii 

UCK w Gdańsku

Koleżance 
Hani Bułce 

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia z powodu śmierci 

tEŚCIOWEJ
składają

koleżanki i koledzy 
z Oddziału 19A Przejściowego

i Oddziału OTUA
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 

w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy 

dla naszej koleżanki 
Ireny Bagińskiej 
z powodu śmierci 

OJCA 
składają 

pielęgniarki z zespołu Kardioanestezji 
UCK w Gdańsku

Naszej Koleżance 
Iwonie Rompie-Bonszkowskiej 
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
tAty 

składają 
Koleżanki z Bloku Operacyjnego UCK

Agnieszce Skórze 
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 
tAty 

składają 
Koleżanki z Bloku Operacyjnego UCK

Naszym drogim koleżankom
Ewie Popielarczyk

wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
otuchy z powodu śmierci 

tAty

 oraz

Marcie gumowskiej
z powodu śmierci

MAMy
składają

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Pomorskiego Centrum Reumatologicznego 

w Sopocie Sp. z o.o.
wraz z całym zespołem pielęgniarskim

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Ewie głąbale

z powodu śmierci
MĘżA
składają 

Koleżanki i Zarząd
Niepublicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej
,,PROFIL-MED” MEDYCYNA 

SZKOLNA w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Wiolecie Korsak

z powodu śmierci
SIOStRy

składają 
Koleżanki i Zarząd

Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej

,,PROFIL-MED” MEDYCYNA 
SZKOLNA w Gdańsku

Wyrazy współczucia 
dla pielęgniarki oddziałowej 
Oddziału Neurologii Szpitala 

Specjalistycznego w Kościerzynie 
Danuty Zagubień 
z powodu śmierci 

OJCA 
składa personel

Naszej Koleżance 
Ewie Pawlak

wyrazy najszczerszego żalu i współczucia
z powodu śmierci

WNUKA
składają

Naczelna Pielęgniarka,
Pielęgniarki Oddziałowe

oraz współpracownicy z Oddziału
Chirurgicznego i Wewnętrznego

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Najszczersze wyrazy współczucia
 i słowa wsparcia po śmierci 

MĘżA 
dla naszej koleżanki 
Astrydy gilmeister 

składa 
personel Oddziału Neurologii 

Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie

Naszej koleżance 
Ewie Kostrzewa

wyrazy najszczerszego żalu
i współczucia z powodu tragicznej śmierci 

WNUCZKI MAI.
Kochana Ewo, pamiętaj, że zawsze 
możesz liczyć na nasze wsparcie.

Pielęgniarki i Położne 
z Przychodni Orłowo w Gdyni
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2 kwietnia o godz. 20.30 zmarła 
HELENA JAROCKA

 Ceremonia Pogrzebowa odbyła się 
w sobotę 10 kwietnia w Kościele 

NSPJ w Sopocie.

Pogrążona w smutku Rodzina

Pielęgniarce Oddziałowej 
Pani Danucie Zagubień

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy

z powodu śmierci
OJCA

składają
Zarząd, Dyrekcja, Kadra Kierownicza

Pionu Pielęgniarstwa oraz 
współpracownicy

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

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Z głębokim żalem żegnamy 
naszą koleżankę 

pielęgniarkę
KORNAUS ALICJĘ.

Koleżanki i Koledzy 
z Oddziału Chirurgii 

Urazowo-Ortopedycznej
 Szpitala św. Wincentego a Paulo 

w Gdyni




