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Słowo wstępne Kalendarium

16 września 
W Collegium Biomedicum w Gdańsku odbyło się uroczyste otwarcie VII edycji studiów 
podyplomowych ,,PSYCHOONKOLOGIA KLINICZNA”. Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych reprezentowała Sekretarz ORPiP Pani Jolanta Zając. Podczas przywitania Go-
ści i Studentów Kierownik studiów prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz podkreślił ogromną 
rolę Pielęgniarek i Położnych w procesie leczenia chorych onkologicznie. Skierował rów-
nież zaproszenie do Pielęgniarek i Położnych do podejmowania studiów podyplomowych 
na powyższym kierunku. Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani Profesor dr hab. Krystyna 
de Walden-Gałuszko.

5 października 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka brała udział w obradach Prezydium 
NRPiP, a następnie w pracach Konwentu Przewodniczących z całej Polski. Omówiono 
wiele bieżących spraw i strategicznych działań. Polecamy aktualności na naszej stronie 
internetowej oraz na stronie NIPiP.

Koleżanki i Koledzy,
Poszerzmy naszą Wspólnotę 

o samych siebie!

Jesteśmy Wspólnotą. Tworzymy ją na kilku 
poziomach. Jesteśmy przedstawicielkami 
i przedstawicielami naszych niezwykłych 
zawodów. Przynależymy do tych samych or-
ganizacji – samorządu zawodowego i związ-
ków zawodowych. Razem pracujemy, nego-
cjujemy, protestujemy. Nasze umysły i ciała 
współgrają po to, aby inni mogli czuć się za-
opiekowani, odzyskać nadzieję na zdrowie, 
wygrać walkę ze śmiercią.

To jednak za mało, aby zwyciężać na bo-
isku, na którym nie zawsze to my dyktu-
jemy warunki gry. Potrzeba czegoś więcej, 
by realizować strategie rozwojowe, pod-
wyższać płace, porządkować nieład kom-
petencyjny oraz rozszerzać uprawnienia 
i naszą samodzielność zawodową. Chcemy 
godnych płac uzyskanych na drodze dialo-
gu, prawda? Ustaw, rozporządzeń i regula-
minów, z których wybrzmiewa zrozumie-
nie dla istoty naszej pracy? Chcemy tego 
wszystkiego? A więc zmieniajmy się jako 
Wspólnota. Idźmy w kierunku wspólnego 
postrzegania rzeczywistości. Wspólnoty 
argumentów, wizji i misji. Egalitarnego po-
znawania świata i zarządzania zmianami. 
Zacznijmy od siebie – wspólnoty języka 
komunikacji opartej na wzajemnym sza-
cunku i zrozumieniu.

Tego Wam życzę z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia. Niech to będzie 
czas afirmacji Wspólnoty. Życzę Wam, 
abyście pomimo trudów i znojów, wy-
czerpania i niepokojów, zostali obdarowa-

ni uważnością na siebie jako tych, którzy 
współtworzą naszą jedność/Wspólnotę. 
Niech Święta Bożego Narodzenia napełnią 
Was optymizmem i gotowością do dalszej 
życiowej wędrówki, ramię w ramię z tymi, 
których szanujecie oraz kochacie i któ-
rzy darzą Was najcenniejszym uczuciem. 
Wspierajmy się!

Nowy Rok niech przyniesie Wam nowe 
światło, które przepełni Wasze dusze i cia-
ła. Życzę Wam, aby rok 2022 przyniósł Pie-
lęgniarstwu i Położnictwu MOC kreowania 
spajających naszą Wspólnotę strategii. 
Niech Wam tego światła wystarczy na całe 
kolejne 365 dni. Podtrzymujcie je mądrymi 
dla Was i dla NAS WSZYSTKICH decy-
zjami .

Otwierajcie drzwi dla naszej Wspólnoty. 
Wpuszczajcie do niej samych Siebie! Tylko 
razem można jeszcze więcej!

Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego roku!

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku



4 Biuletyn Informacyjny  nr 11/2021 5

...ciąg dalszy 7 października 

W trakcie obrad Zespołu Zarządzania Kryzysowego spotkała nas niespodzianka, a miano-
wicie przekazano nam przepiękne laurki od dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdań-
sku DLA WSZYSTKICH PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY i POŁOŻNYCH WO-
JEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA CODZIENNĄ TROSKĘ I NIESIONĄ POMOC 
ZDROWOTNĄ. To były naprawdę wzruszające chwile…
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy
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...ciąg dalszy

9 października 
W gdańskiej Polskiej 

Filharmonii Bałtyckiej 
im. Fryderyka Chopina 
odbyła się uroczystość 
dla liderów, pracowników 
Nadmorskiego Centrum 
Medycznego w Gdańsku, 
która przebiegała w kil-
ku wymiarach. Od 20 lat 
z przyjemnością i radością 
obserwujemy wspaniały 
rozwój placówki medycz-
nej w zakresie wzmacnia-
nia zdrowia i leczenia pa-

7 października 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w posiedzeniu Wojewódz-
kiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

9 października
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w Inauguracji Roku Akade-
mickiego w filii Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku.
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alizacji. Nieustający trud i determinacja zwią-
zane z tak licznymi wyzwaniami skutkowały 
rozszerzaniem działalności poprzez pozyski-
wanie nowych miejsc świadczenia usług zdro-
wotnych wraz z podnoszeniem ich jakości. 

Jubileusz 50-lecia pracy w zawodzie le-
karza oraz 75. urodziny Pana Mieczysława 
Cieplickiego to kolejne wymiary uroczysto-
ści. Pracownicy kilkunastu placówek Nad-
morskiego Centrum Medycznego pogra-
tulowali osiągnięcia sukcesu zawodowego 
i podziękowali za możliwość pracy w tak prężnej firmie. Szanownemu Jubilatowi odśpie-
wano symboliczne 100 lat, jednocześnie życząc zdrowia, siły i determinacji w realizacji 
kolejnych wyzwań, planów, marzeń w życiu zawodowym, jak i osobistym. 

Szczególne słowa uznania i podziękowania Prezes Spółki skierował pod adresem pie-
lęgniarki Pani mgr Ewy Muchy – Dyrektor ds. Zabezpieczenia Działalności Nadmorskiego 
Centrum Medycznego – za wsparcie i zaangażowanie, za podnoszenie jakości świadczeń 
medycznych, za promowanie placówki medycznej, za wszystkie inicjatywy, które budują 
dobre warunki pracy i rodzinną atmosferę. 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku reprezentowała Pani Ewa Bogdań-
ska-Bóll – Skarbnik ORPiP. Długoletnia współpraca Gdańskiego Samorządu Zawodowe-
go z Nadmorskim Centrum Medycznym owocuje wysokim profesjonalizmem i rozwojem 
naszych zawodów. W imieniu całej korporacji zawodowej Pani Ewa złożyła na ręce Pana 
Prezesa gratulacje i życzenia. Niech kolejne plany i zamierzenia będą realizowane z po-
wodzeniem i korzyścią zarówno dla Nadmorskiego Centrum Medycznego, jak i całego 
społeczeństwa, a przede wszystkim niech będą one źródłem satysfakcji dla Pana Prezesa, 
Zarządu spółki, dla wszystkich pracowników, a szczególnie dla pacjentów.

...ciąg dalszy

cjentów, powiązanych z działaniami na rzecz podnoszenia jakości udzielanych świadczeń. 
Dyrektor Naczelny – Prezes spółki Pan Mieczysław Szulc-Cieplicki – podziękował 

wszystkim pracownikom za trud pracy, poświęcenie i zaangażowanie w rozwój i funk-
cjonowanie placówki medycznej. Osoby pracujące od początku istnienia tak ważnego 
i dużego podmiotu leczniczego na Pomorzu zostały docenione i uhonorowane przez Pana 
Prezesa dyplomami, upominkami i nagrodami finansowymi. 

Nie byłoby ekspansji sukcesu, gdyby nie charyzmatyczny Przywódca, który ma plany 
i wizję rozwoju, ale który potrafi przekonać, zdopingować współpracowników do ich re-

...ciąg dalszy



12 Biuletyn Informacyjny  nr 11/2021 13

...ciąg dalszy

14 października 
Z przyjemnością i radością 

obserwujemy w ostatnich latach 
wspaniały rozwój jakościowy Wo-
jewódzkiego Ośrodka Medycyny 
Pracy w Gdańsku. 

Misja WOMP ściśle powiązana 
jest z działaniami na rzecz podno-
szenia jakości udzielanych świad-
czeń w zakresie ochrony zdrowia 
pracujących. Cały Zespół pracow-
ników, pielęgniarek, położnych, 
przy wsparciu specjalisty ds. jako-
ści i pod egidą Pani Dyrektor pla-
cówki medycznej, wspólnie podjął 
wyzwanie osiągnięcia celu – zdo-
bycia Certyfikatu Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania oraz aktuali-
zowania go. 

11 października 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w Inauguracji Roku Akade-
mickiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

12 października 

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w pracach Kapituły Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla Pracowników Ochrony Zdrowia. Niezwykle trudnym zadaniem było 
wybrać do Nagrody z licznie wytypowanych we wnioskach, albowiem każdemu w tych 
trudnych czasach pandemii chcielibyśmy podziękować za codzienny trud. 

Gratulujemy zatem wszystkim WytyPOWANyM oraz NAGrODZONyM!
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...ciąg dalszy
W dniu 14 października 2021 dyrektor WOMP-u Pani Małgorzata Bartoszewska-Do-

gan odebrała zaktualizowane certyfikaty: zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeń-
stwem i higieną pracy oraz certyfikat w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji 
i ciągłości działania. Szczególne słowa uznania i podziękowania liderka placówki skiero-
wała do całego zespołu pracowników: „Ten sukces jest efektem zaangażowania i działania 
Nas wszystkich”.
Cieszymy się, że współpraca Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Woje-
wódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gdańsku znacząco wpływa na profesjonalizm tej 
Placówki, a także na rozwój naszych zawodów. Wspólnie podejmowane działania w zakre-
sie profilaktyki i ochrony zdrowia pracujących dziś owocują znacznym wzrostem poczu-
cia bezpieczeństwa dla pielęgniarek, położnych i innych pracowników, pacjentów, a tym 
samym dla placówek medycznych na Pomorzu. Gratulacje i podziękowania za codzienny 
trud dla Pani Dyrektor i wszystkich Pracowników WOMP-u złożyła Pani Ewa Bogdańska- 
Bóll – Skarbnik ORPiP w Gdańsku.

...ciąg dalszy

15 października
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła prace Prezydium ORPiP w Gdańsku w try-
bie on-line. Podjęto wiele istotnych uchwał. Polecamy relacje z obrad w niniejszym 
Biuletynie.
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16 października 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc uczestniczyła w Inauguracji 
Roku Akademickiego w Powiślańskiej 
Szkole Wyższej w Kwidzynie.

18 października 

Odbyły się pilne obrady NRPiP, w których udział jako Członek brała Przewodnicząca 
Anna Czarnecka. Omówiono wszystkie dotychczasowe działania związane z Białym Mia-
steczkiem i negocjacjami o lepsze warunki pracy i płacy.
USTALONO KOLEJNE KROKI DZIAŁAŃ… oraz harmonogram wspierania BM dla 
każdej z Izb.

...ciąg dalszy
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...ciąg dalszy 18 października 
Zgodnie z wieloletnią tradycją zapoczątkowaną przez Pana Prezydenta Wojciecha 

Szczurka, z okazji święta Patrona Ochrony Zdrowia – św. Łukasza, po raz kolejny Kapitu-
ła pod egidą Pana Prezydenta przyznała Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni – wyjątkowym 
Pracownikom Ochrony Zdrowia, którzy w sposób szczególny poświęcają się dla drugiego 
człowieka. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w wydarzeniu tak ważnym dla Wło-
darzy miasta Gdyni, jego Mieszkańców, Pracowników medycznych i Pacjentów.

W dniu 18 października w sposób szczególny pamiętamy o tych, którzy są zawsze 
obecni przy ludziach chorych, potrzebujących, leczą Ich i pielęgnują, pomagają stawić 
czoła cierpieniu; Ludziach, którym na sercu leży zdrowie i życie ludzkie. 

Wyróżnionym medykom, a szczególnie pielęgniarkom i położnym, jako Samorząd 
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dziękujemy za profesjonalizm w działaniu, czas po-
święcony chorym, holistyczne podejście, życzliwą rozmowę i pomocną dłoń czy też naj-
zwyklejsze okazanie im szacunku i cierpliwości.
W wyjątkowy sposób dziękujemy Panu Prezydentowi i wszystkim Pracownikom GDYŃ-
SKIEGO CENTRUM ZDROWIA za wspieranie i docenianie ważnej roli, jaką odgrywają 
medycy w systemie ochrony zdrowia, a właściwie w codziennym życiu Obywateli. Ży-
czymy Państwu: zdrowia, sił i satysfakcji oraz kolejnych inspiracji do dalszych działań 
z naszym Samorządem Zawodowym na rzecz promowania i wzmacniania zdrowia miesz-
kańców Gdyni.

Pielęgniarki i Położne nagrodzone  w 2021 roku: 
1. Iwona Dias, Pielęgniarka – Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka
2. Beata Maria Foigt – Pielęgniarka koordynująca, Miejska Stacja Pogotowia Ratunko-

wego w Gdyni
3. Anna Gdulska – Pielęgniarka zarządzająca, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
4. Alicja Kania – Pielęgniarka koordynująca, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
5. Danuta Kowalska – Pielęgniarka rodzinna, Baltic Clinic
6. Alicja Kuciapska – Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, Przychodnia Orłowo 

Sp . z o .o .
7. Renata Łoboda – Pielęgniarka, NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o.
8. Danuta Obarzanek – Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, Przychodnia Lekarska 

Chylonia I Sp . z o .o .
9 . Ewa Pasek – Pielęgniarka, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
10. Ewa Sołek – Pielęgniarka, Przychodnia Lekarska Obłuże II Sp. z o.o.
11. Żaneta Szymańska – Położna środowiskowo-rodzinna, Przychodnia Orłowo Sp. z o.o.
12. Danuta Tomaszewska – Pielęgniarka zarządzająca, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
13. Grażyna Zach – Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, NZOZ „Przychodnia u Źródła 

Marii” Sp. z o.o.
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...ciąg dalszy...ciąg dalszy
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18 października 

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka brała udział w obradach Rady Spo-
łecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim w formie 
on-line wspólnie z Przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz ROPS.

19 października 
W Nowym Ratuszu Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka już po raz dziesią-
ty brała udział w obradach Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Pracowników 
Ochrony Zdrowia. Tym razem wytypowane we wnioskach przez Wnioskodawców były same 
Panie Pielęgniarki. Może właśnie pandemia najbardziej wykazała nasze zaangażowanie… Ka-
pituła miała niełatwe zadanie, aby wskazać Osoby do Nagrody oraz do wyróżnień. Pierwszą 
Nagrodę wraz z grawerem od Prezydent Gdańska otrzymała Pani Pielęgniarka Katarzyna 
Gajda ze Szpitali Pomorskich – Szpital Zakaźny w Gdańsku, kolejne Nagrody finansowe 
wraz z grawerami otrzymały Panie Pielęgniarki: Barbara Jankowska – Copernicus Podmiot 
Leczniczy, Beata Papiernik – UCK w Gdańsku, Katarzyna Wawrzyniak – Szpital Dziecięcy Po-
lanki . Grawery stanowiące Wyróżnienia otrzymały Panie Pielęgniarki: Anna Lignowska – UCK 
w Gdańsku oraz Aldona Kaizer – Szpitale Pomorskie, Szpital Zakaźny w Gdańsku. WSZySt-
KIM bArDZO GrAtULUjeMy, A PANI PreZyDeNt DZIĘKUjeMy ZA DOCe-
NIeNIe I KONtyNUACjĘ DZIełA PreZyDeNtA PAWłA ADAMOWICZA.
Uroczyste wręczenie Nagród w kameralnym gronie – podyktowanym stanem epidemicz-
nym – odbyło się w dniu 25.10.2021 r. w NOWyM rAtUSZU W GDAŃSKU.

...ciąg dalszy
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...ciąg dalszy 20 października
Skarbnik ORPiP uczestniczy-

ła w pracach Komisji Konkurso-
wej na stanowiska Ordynatorów 
czterech oddziałów Wojewódz-
kiego Szpitala Psychiatrycznego 
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza 
w Gdańsku. Gratulujemy wybra-
nym Paniom i Panom pełnienia tak 
ważnej i odpowiedzialnej funkcji. 
Życzymy sukcesów zawodowych, 
dobrych warunków pracy w miłej 
atmosferze. Korzystając z okazji, 
że w komisji konkursowej uczest-
niczył Pan mgr Arkadiusz Bobow-
ski – dyrektor ds. pielęgniarstwa, 
Pani Ewa Bogdańska-Bóll złożyła 
gratulacje z okazji powołania na 
stanowisko Wojewódzkiego Kon-
sultanta w dziedzinie Pielęgniar-
stwa Psychiatrycznego:

„Niezmiernie miło nam poin-
formować Pana, że w odpowiedzi 
na pismo Wojewody Pomorskiego, 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku jednomyślnie poparła Pana Kandy-
daturę na stanowisko Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychia-
trycznego. 

Miniona kadencja pełnienia przez Pana tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji jest 
dla naszej korporacji dużym wsparciem, doświadczeniem, a jednocześnie stanowi solidny 
fundament bezpieczeństwa dla pielęgniarek, pielęgniarzy pracujących z pacjentami z za-
burzeniami zdrowia psychicznego.

Strategia i determinacja działań, jakich podjął się Pan w I kadencji, to była niezwykle 
trudna droga, którą dzięki Panu i działaniom podejmowanym wspólnie z Samorządem Za-
wodowym realizowaliśmy wbrew wszystkim przeszkodom na rzecz rozwoju PIELĘGNIAR-
STWA PSYCHIATRYCZNEGO. 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Pani mgr Anna Czarnecka wraz z całą Okręgową 
Radą VII kadencji życzy Panu kontynuacji tak odpowiedzialnej funkcji. Niech wiedza 
merytoryczna i doświadczenie praktyczne będą wsparciem dla pielęgniarek i pielę-
gniarzy świadczących usługi medyczne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA PSYCHIA-
TRYCZNEGO”.
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20 października
W Warszawie ponownie Przedstawiciele OIPiP w Gdańsku wspierali Białe Miasteczko. 
To WSPÓLNA SPRAWA i WSPÓLNE DZIAŁANIA. Wytrwale do celu! 

...ciąg dalszy

26 października 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w posiedzeniu Wojewódz-
kiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
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...ciąg dalszy27 października 
W gdyńskim Szpitalu św. Wincentego a Paulo w uroczystej oprawie oficjalnie zakoń-

czono realizację projektu „Rozbudowa, przebudowa i doposażanie Szpitali Pomorskich 
Sp. z o.o.” w celu zapewnienia diagnostyki i leczenia, sfinansowanego ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. To 
kolejny sukces Zarządu spółki, władz Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego i lokal-
nego Samorządu, który przynosi już teraz wymierne korzyści mieszkańcom Pomorza – po-
czucie bezpieczeństwa, wzmacnianie i leczenie zdrowia, ratowanie ich życia na wysokim 
poziomie.

Przystosowanie wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Bloku 
Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii i Centralnej Sterylizacji w celu zapewnienia 
kompleksowej diagnostyki, leczenia i ratowania życia w gdyńskim Szpitalu Miejskim, to 
gwarant jakości i dostępności do profesjonalnych świadczeń medycznych w oparciu o wy-
sokospecjalistyczne procedury. Oceniając finalny efekt działań przez pryzmat standardu 
i jakości, to bardzo nowoczesny ośrodek, na miarę XXI wieku. To komfort, bezpieczeń-
stwo i godne warunki pracy dla zespołów terapeutycznych i pozostałych pracowników 
w tych oddziałach. 
W imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani 
mgr Anny Czarneckiej przedstawicielka Samorządu Zawodowego złożyła na ręce Pani 
Prezes Jolanty Sobierańskiej-Grendy całemu Zarządowi spółki oraz władzom Urzędu Wo-
jewódzkiego i Marszałkowskiego wyrazy uznania i gratulacje z okazji zakończenia reali-
zacji tak potężnego projektu. Korzystając z okazji uczestnictwa w tak ważnym wydarze-
niu, Pani Ewa Bogdańska-Bóll życzyła medykom i całemu zespołowi pracowników, aby 
czerpali jak najwięcej satysfakcji z pracy w tych nowych i szczególnych oddziałach. Niech 
zaangażowanie, profesjonalizm i trud pracy dnia codziennego będą cenione i szanowane 
przez nas wszystkich.
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy
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w październiku i listopadzie 

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbywały się cykliczne spotkania studentów 
II roku kierunku pielęgniarstwa z przedstawicielami biura OIPiP. Pracownik Okręgowe-
go Rejestru Prawa Wykonywania Zawodu przy OIPiP w Gdańsku Pani Anna Piechowska 
przekazała główne zasady i aspekty związane z wydaniem licencji zawodu pielęgniar-
ki, jaką jest PWZ. Wyczulała przyszłych adeptów zawodu, jak ważny jest to dokument 
i jak ważna jest aktualizacja danych. 
Skarbnik ORPiP w Gdańsku Pani Ewa Bogdańska-Bóll przedstawiła struktury Samorządu 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. W telegraficznym skrócie omówiła prawa i obo-
wiązki członków korporacji zawodowej. Wymieniła obszary zadań i zobowiązań, jakie 
nakłada Ministerstwo Zdrowia na Samorząd, które obligatoryjnie i terminowo muszą być 
realizowane przez organy tej instytucji. 
Samorząd Zawodowy jest zobowiązany sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem 
zawodów, ustalać i upowszechniać zasady etyki zawodowej, ustalać standardy zawodowe 
i kwalifikacyjne. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych współdziała w ustalaniu kie-
runków rozwoju naszych profesji, a przede wszystkim ma integrować środowisko poprzez 
obronę godności i ochrony zawodowej. Pani Ewa przytoczyła podstawę prawną, jaką jest 
Ustawa o Samorządzie Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Ten akt prawny jest dla 
naszej korporacji zawodowej parasolem ochronnym od ponad 30 lat. Prelegentki pogratu-
lowały studentom wyboru zawodu, życząc jednocześnie wytrwałości w zdobywaniu wie-
dzy. Po ukończeniu studiów licencjackich i odebraniu dyplomu pielęgniarki/pielęgniarza 
– zapraszamy do siedziby OIPiP po odbiór Prawa Wykonywania Zawodu.

...ciąg dalszy

NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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w październiku i listopadzie 
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła Prezydia oraz obrady Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego przy OIPiP w Gdańsku. Wszystko po to, aby uchwały zapadały, a sprawy 
były realizowane na bieżąco. To ważne dla nas wszystkich.
NAjbLIżSZe COKWArtALNe ObrADy OrPiP w GDAŃSKU ODbĘDĄ SIĘ 
w dniu 17 GrUDNIA 2021 r., aby DOFINANSOWANIe Z tytUłU reFUNDACjI 
DOSKONALeNIA ZAWODOWeGO MIMO POtĘżNej ILOŚCI WNIOSKÓW 
ZreALIZOWANe byłO jeSZCZe W tyM rOKU. 
Komunikat pt. „refundacje – takie to proste” umieszczony jest dla Państwa w ak-
tualnościach na naszej stronie internetowej, aby był pomocnym wsparciem krok po 
kroku do poprawnie wypełnionego wniosku, załączenia załączników oraz pobrania 
właściwych dokumentów i wysłania ich na właściwy adres. 

Polecamy zatem: http://oipip.gda.pl/refundacje-takie-to-proste/

5 listopada 
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła prace Prezydium ORPiP w Gdańsku w try-
bie on-line. Podjęto wiele istotnych uchwał. Polecamy relacje z obrad w niniejszym 
Biuletynie.

11/2021

Nagrody:1.

2.

3.

4.

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 31 stycznia 2022 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 11/2021
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!

Obrady Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Gdań-
ska dla Pracowników Ochrony Zdrowia odbyły się:
A) 17 października
B) 18 października
C) 19 października

Inauguracja Roku Akademickiego w Gdańskim Uni-
wersytecie Medycznym odbyła się:
A) 9 października
B) 10 października
C) 11 października

27 października odbyło się uroczyste otwarcie wy-
remontowanych oddziałów w szpitalu:
A) w Malborku
B) w Gdańsku
C) w Gdyni

WOMP w Gdańsku odebrał certyfikaty w dniu:
A) 10 października
B) 12 października
C) 14 października

2 nagrody
ufundowane przez

WYNiKi QUiZU nr 4-5/2021
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała renata łęcka. Nagrody ufundowane przez Med-
Studio Dominika wygrały: Katarzyna Kamińska i Aleksandra Kolberg-Chamska. 
Prawidłowe odpowiedzi: 1A - 2B - 3C - 4A

WYNiKi QUiZU nr 6-8/2021
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Katarzyna Migalska. 
Nagrody ufundowane przez Med-Studio Dominika wygrały: barbara budnik i Violetta landowska. 
Prawidłowe odpowiedzi: 1A - 2C - 3B - 4C

WYNIKI QUIZU nr 9/2021
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Karolina Krzywoszyńska. 
Nagrody ufundowane przez Med-Studio Dominika wygrały Hanna rekowska i Danuta Mańska. 
Prawidłowe odpowiedzi: 1A - 2A - 3A - 4B

Prosimy o kontakt z daną firmą w celu odebrania nagrody. 
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- projekt Zarządzenia Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia zmieniającego zarządzenie 
w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów 
w rodzaju leczenie szpitalne 
oraz leczenie szpitalne – świad-
czenia wysokospecjalistyczne, 
oraz projekt Zarządzenia Preze-
sa Narodowego Funduszu Zdro-
wia zmieniającego zarządzenie 
w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów 
w rodzaju leczenie szpitalne 
– świadczenia kompleksowe 
z prośbą o zaopiniowanie. Od-
powiedź dotycząca wniesionych 
uwag do projektów lub ich braku 
zostanie przekazana do Naczel-
nej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie,

- informację dotyczącą braku 
zwrotu kosztów poniesionych za 
realizację szkolenia pt: ,,Kurs 
specjalistyczny w zakresie szcze-
pień ochronnych dla pielęgnia-
rek/pielęgniarzy i położnych”. 
Decyzją Prezydium OrPiP 
w Gdańsku zostanie przesłane 
pismo w powyższej sprawie do 
Wojewody Pomorskiego. Wyni-
ki dotyczące współpracy w tej 
kwestii zostaną przedstawione 
Okręgowej radzie Pielęgniarek 
i Położnych oraz Komisji rewi-
zyjnej.

11. Zakończenie zebrania. 

W dniu 5 listopada 2021 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej. Zebranie odbyło się 
w trybie on-line, trybie obiegowym. 
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 przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1093/VII P/21 
w sprawie rozpatrzenia, zatwier-
dzenia przez Zespół Zarządzania 
Kryzysowego wniosków złożonych 
do Komisji Socjalnej o przyznanie 
zapomóg losowych plus ich reali-
zacja. Łącznie przyznane zapomogi 
opiewają na kwotę 8750.00 zł brutto 
(osiem tysięcy siedemset pięćdzie-
siąt 00/100) i pochodzą z budżetu 
Komisji Socjalnej. 

5. Rozpatrzenie wniosku Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej w sprawie 
pokrycia kosztów szkolenia Rzeczni-
ków Odpowiedzialności Zawodowej 
OIPiP w Gdańsku. Przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1094/VII P /21 w po-
wyższej sprawie.

6. Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Okręgowego Sądu Pielęgnia-
rek i Położnych w sprawie pokrycia 
kosztów szkolenia Członków Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych przy OIPiP w Gdańsku. Podję-
cie jednogłośnie Uchwały Nr 1095/
VII P/21 w tej sprawie. 

Prezydium
W dniu 15 października 2021 roku od-
było się zebranie Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium ORPiP. 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 1089/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 1090/VII P/21 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA MEDICA Sp. z o.o.

6. Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 172/IPP/PPL/21/C, 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-
wych), (1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki pielęgniarskiej).

7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły Nr 2275/Z/VII/2021 do Uchwały 
Nr 2284/Z/VII/2021. Stwierdzenia 
4 (w tym 1 położna), wpis do rejestru 
4 (w tym 1 położna), wymiana 1, wa-
runkowe 1. 

8. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1091/VII P/21 w sprawie 
przyznania pomocy finansowej – zapo-
mogi dla pielęgniarki z OIPiP z siedzi-
bą w Koszalinie. 
Zapomoga została przyznana w kwo-
cie 300.00 zł brutto (trzysta 00/100) 
z budżetu Komisji Socjalnej. 

9 . Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego w sprawie do-
finasowania szkolenia pielęgniarek 
epidemiologicznych województwa 
pomorskiego pod patronatem Sa-
morządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych organizowanego przez 
Komisję ds. Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego przy OIPiP w Gdań-
sku pod egidą Wojewódzkiego Kon-
sultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego. Konferencja 
odbędzie się 26 października 2021 r. 
on-line jako webinarium. Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 1092/VII 
P/21 w powyższej sprawie. 

10. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła: 
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7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1096/VII P/21 
w sprawie wsparcia kontynuacji 
działań organizacyjnych protestu 
„Białego Miasteczka” w Warszawie 
w roku 2021. 

8. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1097/VII P/21 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształce-
nia podyplomowego prowadzonego 
przez Servmed – kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie Pielęgniarstwo anestezjo-
logiczne i intensywnej opieki w położ-
nictwie i ginekologii, edycja III/N.

9. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła informacje, które 
są odpowiedziami na pytania przesłane 
przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie do:

- Ministerstwa Zdrowia, dotyczące 
postępowania z dokumentacją me-
dyczną w przypadku zaprzestania 
działalności leczniczej przez pod-
miot udzielający świadczeń zdro-
wotnych oraz w sprawie zasad 
i trybu przekazywania wojewo-
dzie, jako podmiotowi odpowia-
dającemu za jej przechowywanie, 

- Wojewody Pomorskiego, doty-
czące udzielenia informacji, czy 
została opracowana procedura 
lub ustalone stosowne wytyczne 
związane z odbiorem dokumen-
tacji medycznej od podmiotów 
udzielających świadczeń zdro-
wotnych (w tym praktyk zawodo-
wych) w związku z zaprzestaniem 
działalności leczniczej. 

10. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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w formach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych innych niż określone 
w art. 66 ust. 1 ustawy o zawodach.

4. Urlop szkoleniowy w wymiarze do 
sześciu dni roboczych rocznie, płat-
ny według zasad obowiązujących 
przy obliczaniu wynagrodzenia za 
urlop wypoczynkowy, przysługuje 
również pielęgniarce i położnej, któ-
ra zamierza odbyć kształcenie pody-
plomowe bez skierowania, o którym 
mowa w art. 61 ust. 3, na podstawie 
umowy zawartej z organizatorem 
kształcenia. Przepisy art. 61a ust. 
1–3 ustawy o zawodach stosuje się 
odpowiednio.

Z kolei przepis art. 61 ust. 3 ustawy o za-
wodach stanowi, że pielęgniarka i położna 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
odbywają kształcenie podyplomowe na 
swój wniosek, na podstawie wydanego 
przez pracodawcę skierowania do organi-
zatora kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych.
Zgodnie z art. 61a ust. 4 ustawy o za-
wodach każda pielęgniarka lub położna 
w okresie kształcenia podyplomowego 
bez skierowania pracodawcy ma prawo 
do płatnego urlopu szkoleniowego w wy-
miarze do sześciu dni roboczych rocznie. 
Jak wynika już z literalnego brzmienia 
analizowanego przepisu, ustawodawca 
w zakresie prawa do skorzystania z płat-
nego urlopu szkoleniowego stara się ła-
godzić różną sytuację prawną pomiędzy 
pielęgniarkami lub położnymi zatrud-
nionymi na podstawie umowy o pracę, 
a odbywającymi kształcenie na podsta-
wie skierowania i za zgodą pracodawcy, 
a tymi, które wypełniają ustawowy obo-

wiązek kształcenia podyplomowego bez 
takiego skierowania.
Różnica sprowadza się do tego, że obecnie 
mamy dwie różne podstawy prawne udzie-
lania przez pracodawcę płatnego urlopu 
szkoleniowego. Dla osób ze skierowaniem 
pracodawcy są to regulacje Kodeksu prawa 
pracy (art. 103¹, 103⁶ k.p.), a dla osób bez 
skierowania pracodawcy – uregulowanie 
poza Kodeksem pracy – zawarte w komen-
towanym artykule.

Przesłanki skorzystania z płatnego urlo-
pu szkoleniowego przez pielęgniarkę lub 
położną, która zamierza odbyć kształce-
nie podyplomowe bez skierowania:
1. Pielęgniarka lub położna jest zatrud-

niona na podstawie umowy o pracę.
2. Pielęgniarka lub położna zawiera umo-

wę z organizatorem kształcenia w za-
miarze obycia kształcenia podyplomo-
wego.

3. Kształcenie podyplomowe, o którym 
mowa w art. 61a ust. 4 w zw . z art. 66 
ustawy o zawodach, to:
1) szkolenie specjalizacyjne (specja-

lizacja);
2) kurs kwalifikacyjny;
3) kurs specjalistyczny;
4) kurs dokształcający.

4. Pielęgniarka lub położna nie posiada 
skierowania pracodawcy na kształ-
cenie podyplomowe, bez względu na 
przyczynę, np. odmowa przez praco-
dawcę czy przejście do innego praco-
dawcy .

5. Wniosek pracownika. Udzielenie urlo-
pu szkoleniowego wymaga odpowied-
niego wniosku pracownika złożonego 
w dowolnej formie. W analizowanym 
przypadku pielęgniarka lub położna 

Porada prawna

W odpowiedzi na e-maila w sprawie 
kształcenia podyplomowego wyjaśniam, 
że generalnie ustawa z dnia 26.06.1974 r. 
– Kodeks pracy nie stanowi o obowiązku 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
przez każdego pracownika. Inaczej jest 
w przypadku zawodów medycznych, 
w tym zawodów pielęgniarki i położnej, 
ponieważ obowiązek podnoszenia przez 
te osoby kwalifikacji zawodowych wy-
nika z przepisów poza Kodeksem pracy, 
które są częścią prawa pracy. Zgodnie 
z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 479 ze zm.) każda 
pielęgniarka czy położna ma ustawowy 
obowiązek stałego aktualizowania swo-
jej wiedzy i umiejętności zawodowych 
oraz prawo do doskonalenia zawodowego 
w różnych rodzajach kształcenia podyplo-
mowego. Tym samym obowiązek podno-
szenia kwalifikacji zawodowych powsta-
nie po stronie pracownika pielęgniarki lub 
położnej, która ustawowo jest zobowiąza-
na do udzielania świadczeń zdrowotnych 
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 
zawodowymi i umiejętnościami (art. 12 
ust. 1 ustawy o zawodach). Ponadto po-
siadanie przez pielęgniarkę lub położną 
określonych kwalifikacji zawodowych jest 
warunkiem sumiennego i starannego wy-
konywania umówionej pracy. Obowiązek 
wykonywania pracy w sposób sumienny 
i staranny należy do katalogu podstawo-
wych obowiązków pracownika wynikają-
cych z art. 100 § 1 Kodeksu pracy.

Wychodząc naprzeciw postulatom środo-
wisk pielęgniarek i położnych, zawarto 
porozumienie pomiędzy Naczelną Izbą 
Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólno-
polskim Związkiem Zawodowym Pielę-
gniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia 
w celu urzeczywistnienia możliwości re-
alizacji obowiązku kształcenia podyplo-
mowego, o którym mowa w art. 61 ust. 1 
ustawy o zawodach w zw. z art. 61a ust. 4 
ustawy o zawodach, i wprowadzono poza 
Kodeksem pracy uregulowanie szczególne 
– płatny urlop szkoleniowy dla pielęgnia-
rek i położnych w wyraźnie wskazanych 
okolicznościach.
Zgodnie z art. 61a ustawy o zawodach:
1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej 

kwalifikacje zawodowe w formach 
innych niż określone w art. 66 ust. 1 
ustawy o zawodach przysługuje, na 
jej wniosek i za zgodą pracodawcy, 
urlop szkoleniowy w wymiarze do 
sześciu dni roboczych rocznie, płat-
ny według zasad obowiązujących przy 
obliczaniu wynagrodzenia za urlop 
wypoczynkowy .

2. Wymiar urlopu szkoleniowego dla 
pielęgniarki i położnej, o której mowa 
w art. 61a ust. 1 ustawy o zawodach, 
jest ustalany przez pracodawcę w za-
leżności od czasu trwania poszczegól-
nych form podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych .

3. Pielęgniarka i położna ma obowiązek 
niezwłocznie przedstawić pracodawcy 
dokument poświadczający jej udział 
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ma obowiązek niezwłocznie przedsta-
wić pracodawcy dokument poświad-
czający jej udział w kształceniu po-
dyplomowym poprzez przedstawienie 
dokumentu, jakim jest umowa zawarta 
z organizatorem kształcenia.

6. Zgoda pracodawcy. Z treści art. 61a 
ust. 4 ustawy o zawodach w związku 
z odpowiednim stosowaniem art. 61a 
ust. 1–3 ustawy o zawodach wynika, 
że skorzystanie przez pracownika 
z urlopu szkoleniowego jest uzależ-
nione od jego udzielenia przez praco-
dawcę. W rezultacie dopiero od mo-
mentu wyrażenia zgody o udzieleniu 
urlopu szkoleniowego w uzgodnio-
nym przez strony terminie pracow-
nik może skorzystać z przysługują-
cego mu świadczenia. Pracownik, 
który samodzielnie „udzieli” sobie 
urlopu szkoleniowego i nie stawi się 
do pracy w uzgodnionym terminie, 
naraża się na odpowiedzialność po-
rządkową, uregulowaną w art. 108 
i następne Kodeksu pracy za nieprze-
strzeganie przyjętego sposobu uspra-
wiedliwiania nieobecności w pracy. 
W takiej sytuacji pracodawca może 
skorzystać także z instytucji natych-
miastowego rozwiązania stosunku 
pracy w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Ko-
deksu pracy.

7. Forma zgody. Ustawa nie rozstrzyga, 
w jakiej formie powinna być podjęta 
decyzja o udzieleniu płatnego urlopu 
szkoleniowego, w rezultacie zgodnie 
z art. 60 ustawy z dnia 23.04.1964 r. 
– Kodeks cywilny w zw. z art. 300 
Kodeksu pracy udzielenie tego urlo-
pu może nastąpić w każdej formie 
pod warunkiem, że zamiar taki wyni-

ka w sposób dostatecznie zrozumiały 
z zachowania pracodawcy .

Zgodnie z art. 17 i 94 pkt 6 Kodeksu pra-
cy pracodawca jest obowiązany ułatwić 
pracownikom podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych. Z ogólnego zwrotu „ułatwianie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych” 
wynika, że obowiązkiem pracodawcy jest 
jedynie stwarzanie warunków umożliwia-
jących podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych przez pracowników. Należy przez 
to rozumieć nieodmawianie bez uzasad-
nionych przyczyn pracownikowi udziału 
w wybranej przez niego formie szkolenia 
zawodowego, a także tworzenie pozytyw-
nej atmosfery wobec uczących się pracow-
ników.

Z literalnego brzemienia art. 61a ust. 4 
w zw . z art. 61a ust. 1–3 ustawy o zawo-
dach pracodawca samodzielnie podejmuje 
decyzję w przedmiocie udzielenia pracow-
nikowi zwolnienia od pracy. Z tym jednak, 
że z punktu widzenia wykładni celowo-
ściowej i systemowej „samodzielna decy-
zja” pracodawcy nie oznacza „samowolnej 
i niczym nie ograniczonej decyzji” praco-
dawcy. Pracodawca ma obowiązek sprzy-
jać staraniom pracownika w tym zakresie, 
zgodnie z powszechnie akceptowanym 
rozumieniem zwrotu „ułatwiać”, występu-
jącym na gruncie powołanych przepisów, 
a w świetle analizowanego art. 61a ustawy 
o zawodach ułatwienie pracownikom pie-
lęgniarkom i położnym podnoszenia kwa-
lifikacji nabiera szczególnego znaczenia. 
Przyjęcie, że zgoda pracodawcy sprowa-
dza się tylko do swobodnej decyzji, ni-
czym nieograniczonej – czyniłoby usta-
wowy zapis art. 61a ust. 4 ustawy o za-

wodach martwym przepisem i świadczy-
łoby to o braku racjonalności po stronie 
ustawodawcy.

Zasadniczą funkcją prawa pracy jest ochro-
na pracownika przed ekonomicznie i so-
cjalnie silniejszą pozycją pracodawcy, ale 
równocześnie nie można jednak pominąć 
jego funkcji organizacyjnej, mającej gwa-
rantować prawidłowy i niezakłócony prze-
bieg procesu pracy oraz wysoką efektyw-
ność pracy. Dlatego, dostrzegając rysującą 
się na tym tle konieczność wyważenia in-
teresów obu stron stosunku pracy, należy, 
moim zdaniem, przyjąć, że pracodawca 
jest obowiązany sprzyjać staraniom pra-
cownika pielęgniarki czy położnej przez 
udzielenie prawa do płatnego urlopu szko-
leniowego, o którym mowa w art. 61a ust. 
4 ustawy o zawodach. Należy podkreślić, 
że pielęgniarka czy położna, która decydu-
je się na podnoszenie swoich kwalifikacji 
zawodowych, realizuje swój obowiązek 
pracowniczy (art. 61 w zw . z art. 12 ust. 1 
i art. 11 ust. 1 ustawy o zawodach oraz art . 
100 § 1 Kodeksu pracy) i działa na rzecz 
dobra zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 Ko-
deksu pracy).
Tym bardziej, jeżeli kształcenie podyplo-
mowe jest zgodne z rodzajem wykonywa-
nej pracy na danym stanowisku pracy.

Instytucja płatnego urlopu szkolenio-
wego ma charakter szczególny i celowy 
względem dotychczasowego stanu praw-
nego. Dlatego decyzja odmowna powinna 
być podejmowana w sytuacjach absolut-
nie wyjątkowych, gdy nieobecność pra-
cownika w pracy spowodowałaby istotne 
zakłócenia toku pracy czy naraziłaby pra-
codawcę na znaczną szkodę majątkową. 

Należy podkreślić, że odmiennie niż przy 
urlopie wypoczynkowym, nieudzielanie 
pracownikowi płatnego urlopu szkolenio-
wego w terminie niezbędnym na przystą-
pienie do egzaminów w rzeczywistości 
pozbawi go prawa do tego świadczenia, ze 
względu na brak możliwości wykorzysta-
nia go w terminie późniejszym.

Powyższe rozważania prowadzą do wnio-
sku, że w świetle art. 61a ust. 4 w zw . z art . 
61 ust. 3 ustawy o zawodach realizacja 
obowiązku ułatwiania podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych i wyrażenie zgody na 
płatny urlop szkoleniowy nie jest przed-
miotem nieograniczonego, swobodnego 
uznania pracodawcy, gdyż podlega wery-
fikacji z punktu widzenia obiektywnych 
okoliczności. Analizowany przepis jest 
przepisem ustawowym, częścią prawa pra-
cy, wyrażonym jak wiele przepisów poza 
kodeksem prawa pracy.

Wyrażenie zgody, przyznanie pracowni-
kowi dodatkowych świadczeń w trybie 
art. 61a ustawy o zawodach, powinno 
uwzględniać także wymagania wynikające 
z zasady równości i niedyskryminacji pra-
cowników.

W przypadku pielęgniarki lub położnej, 
które podejmują kształcenie podyplomowe 
na podstawie skierowania wydanego przez 
pracodawcę, warunki kształcenia regulują 
art. 62, art. 63, art. 64 i art. 65 ustawy o za-
wodach pielęgniarki i położnej.

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku
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Aktualizacja danych
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku przypomina o obowiązku 
aktualizacji danych w rejestrze 
Pielęgniarek i Położnych oraz 

rejestrze Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 oraz art. 46 ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej każda 
pielęgniarka/położna zobowiązana jest do 
niezwłocznego zawiadomienia okręgowej 
rady pielęgniarek i położnych o zmianie da-
nych określonych w art. 44. ust. 1 w terminie 
14 dni od daty ich powstania .

Aktualizacji podlegają informacje dotyczące:
1. Zmiany nazwiska

Dokumenty niezbędne do wprowa-
dzenia zmiany:
1) prawo wykonywania zawodu – 

oryginał (dokonujemy adnotacji 
o zmianie nazwiska w PWZ)

2) dowód osobisty lub odpis aktu mał-
żeństwa – kopia i oryginał do wglądu

3) arkusz aktualizacyjny (http://
o i p i p . g d a . p l / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/02/A.pdf )

2. Podniesienia kwalifikacji zawodowych 
(ukończenie studiów wyższych na kie-
runku pielęgniarstwo lub położnictwo, 
ukończenie specjalizacji, ukończenie 
kursów – kwalifikacyjnych, specjali-
stycznych, dokształcających)
Dokumenty niezbędne do wprowa-
dzenia zmiany:
1) oryginalny odpis ukończenia 

szkoły wyższej

2) kopia zaświadczenia o ukończo-
nej specjalizacji, oryginał prawa 
wykonywania zawodu, ponieważ 
dokonujemy wpisu o specjalizacji 
w dokumencie PWZ

3) oryginały do wglądu oraz kopie za-
świadczeń o ukończonych kursach

4) w przypadku specjalizacji – orygi-
nał prawa wykonywania zawodu 
(dokonujemy wpisu do PWZ)

5) arkusz aktualizacyjny: 
 • ukończenie studiów (http://

oipip.gda.pl/wp-content/
uploads/2021/02/B.pdf )

 • ukończenie kursów (http://
oipip.gda.pl/wp-content/
uploads/2021/02/G.pdf )

3. Danych teleadresowych 
Dokumenty niezbędne do wprowa-
dzenia zmiany:
1) arkusz aktualizacyjny (http://

oipip.gda.pl/wp-content/upload-
s/2021/02/H.pdf )

4. rozpoczęcia i ustania zatrudnienia 
Dokumenty niezbędne do wprowa-
dzenia zmiany:
1) arkusz aktualizacyjny (http://

oipip.gda.pl/wp-content/upload-
s/2021/02/F.pdf )
Uwaga! Dotyczy przerw w wyko-
nywaniu zawodu, ale także osób 
przechodzących na emeryturę!!! 
(prosimy o przesłanie decyzji 
o przejściu na emeryturę) 

5. Zmiany miejsca pracy
Dokumenty niezbędne do wprowa-
dzenia zmiany:
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1) arkusz aktualizacyjny (http://
oipip.gda.pl/wp-content/upload-
s/2021/02/F.pdf )

6. Utraty dokumentu uprawniającego 
do wykonywania zawodu
Dokumenty niezbędne do wprowa-
dzenia zmiany:
1) wniosek (http://oipip.gda.pl/wp-

-content/uploads/2021/02/PWZ-
Duplikat.pdf )

2) dwa zdjęcia – rozmiar 40×50 mm

Zaktualizowane ww. dane zaoszczędzą 
problemów z SMK !!!

W związku z sytuacją epidemiologiczną 
prosimy o kontakt z Działem Prawa Wy-
konywania Zawodu telefonicznie, mailo-
wo. Dokumenty można dostarczyć pocztą.

Przypominamy również, że grupowe ubez-
pieczenie odpowiedzialności cywilnej pie-
lęgniarek, pielęgniarzy 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 (licz-
ba osób ubezpieczonych) ustalana jest co 
roku na podstawie danych wygenerowa-
nych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych. Status „aktywny zawodowo” 
przypisany jest tylko do osób, które zgłosi-
ły miejsce zatrudnienia do OIPiP.
Uwaga! Osoba, która nie dopełniła ww. au-
tomatycznie traktowana jest przez Rejestr 
jako osoba nieaktywna zawodowo.

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pielęgniarki:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii
praca jednozmianowa w pełnym wymiarze zatrudnienia

forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna

Wymagania:
•• kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki 
•• aktualne prawo wykonywania zawodu,
•• mile widziane doświadczenie zawodowe we wskazanym zakresie 

Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu.

Kontakt:
Pielęgniarka Naczelna: II piętro, p.335, tel. (58) 309-83-20, e-mail: k.bialek@zozmswia.gda.pl
Dział Kadr: II piętro, p.334, tel. (58) 309-82-70, e-mail: kadry@zozmswia.gda.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w Gdańsku
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na dobro i zło – po to, aby poznać emo-
cje, smaki, ból, radość, przyczyny, zapach 
deszczu. Warto dążyć do tego, aby w lu-
strze ujrzeć istotę gotową do zrozumienia 
anatomii podejmowanych decyzji. 

Na tym polega powyżej zarysowane pięk-
no prostoty naszego mechanizmu budowa-
nia relacji zewnętrznych, które stanowią 
ni mniej, ni więcej odbicie tego, w jaki 
sposób komunikujemy się sami ze sobą. 
Komunikacja to coś więcej niż wyuczona 
mowa ciała, drogi, dopasowany garnitur, 
sprytnie poprowadzone konto na Face-
booku czy Instagramie. Biznes, polityka, 
praca, działalność społeczna, związko-
wa – w każdym aspekcie funkcjonowania 
w przestrzeni zewnętrznej człowiek jest 
obrazem swojego wewnętrznego konflik-
tu, zgody, idących 
wraz z nimi lęków 
lub poczucia rów-
nowagi, permanent-
nie odczytywanym 
przez otoczenie. 
Dlatego pytaniem 
o wiele ważniejszym 
od narzędzi komuni-
kacji zewnętrznej jest to dotyczące języka 
słuchania – siebie, a następnie wszystkich 
pozostałych. O to pytam ludzi, którzy chcą 
zmieniać swój wizerunek. Każda zmiana 
zaczyna się bowiem od zmiany języka 
komunikacji. Wewnętrznej w pierwszej 
kolejności. Ten sam mechanizm tyczy się 
zmiany modeli komunikacji firm, partii 
i instytucji – generalnie wszędzie tam, 
gdzie mamy do czynienia z komunika-
cją zespołową. Więcej, każda jednostka 
wraz ze swoim lustrzanym odbiciem może 
stworzyć efektywnie współpracujący ze-

spół. Dojrzewanie do poznawania wła-
snych potrzeb, marzeń, uczuć i emocji, 
których doznajemy na danym wycinku 
teraźniejszości i w końcu – nazywanie ich, 
przyglądanie się im, podziwianie ich, trak-
towanie w sposób świadomie zgodny lub 
nie, to właściwy kierunek do odpowiedzi 
na pytania dotyczące własnych strategii 
komunikacyjnych z otoczeniem bizneso-
wym, społecznym, każdym. W taki sposób 
można uzyskać efekt skuteczności podej-
mowanych działań. A zgodnie z siódmą 
zasadą Huny – skuteczność jest miarą 
prawdy. Rzecz jasna, o nas samych. 

Nasze życie, rozumiane również w katego-
riach dążenia do zrealizowania określonej 
agendy (w przypadku środowiska Pielę-
gniarek, Pielęgniarzy i Położnych, mowa 

tu o całym spektrum 
elementów konstruk-
cji systemu ochrony 
zdrowia, o którym 
można powiedzieć, 
że jest pewnym mi-
kro-wszechświatem, 
układem powiąza-
nych i zderzających 

się ze sobą molekuł), nieustannie podsu-
wa nam nowe obrazy wyświetlające się 
na płaszczyźnie naszych luster. I tu znów 
powracam do tego, aby zrozumieć wartość 
poznawania miary prawdy o nas samych, 
określonych przez pryzmat skutków pod-
jętych decyzji. I choć często ciało pro-
testuje przeciwko tej konfrontacji, choć 
umysł zatopiony w nawykach podpowia-
da, że ból poznawania prawdy to interes 
słabo opłacalny, to jednak warto. Pan Ja-
cek Walkiewicz, znany psycholog, powie-
dział kilka lat temu, że czasem coś się nie 

Warto 
chcieć, marzyć, 

potrzebować, czuć!

O pięknie prostoty 
komunikacyjnej słów kilka…

Mój przyjaciel, od lat pomagający innym 
wychodzić z życiowych dołków, przypo-
mina mi co jakiś czas, że najtrudniej jest 
prosto żyć. Na początku myślałem, że to 
jakiś kolejny językowy wybryk pseudo-
intelektualistów, pozbawionych wszelkiej 
moralności, żerujących na ludzkich słabo-
ściach, tuczących innych uproszczonymi 
obrazami rzeczywistości. Swój pogląd 
na temat wysiłku potrzebnego do zrozu-
mienia piękna prostoty funkcjonowania 
zmieniłem dopiero wtedy, gdy zetknąłem 
się ze światem piekielnej, polskiej polity-
ki. W pewnym momencie, mniej więcej 
po pięciu latach, pojąłem, że jest ona nie 
tylko areną walki o władzę, ale przede 
wszystkim lustrem, w którym się wszyscy 
wielowymiarowo odbijamy. 

Ogólnie rzecz ujmując, od swojego lu-
strzanego odbicia nie możemy uciec. 
Każdy z nas jest zakotwiczony w czasie 
i przestrzeni. Te osoby, które podejmują 
walkę o jego określony kształt, strukturę 
i przesłanie, dążą do zmian otaczającej ich 
rzeczywistości. Czynić to będą napędza-
ne poczuciem tego, że zarówno one, jak 
i pozostali coś muszą i powinni. Tak działa 
zdecydowana większość tych, którzy po-
tykają się o chęć współpracy z agencjami 
komunikacyjnymi – tymi od public rela-
tions, marketingu i pokrewnych działek. 
Wpadają do nich z hukiem i wołają, aby 

nagiąć dla nich rzeczywistość. Szukają 
dróg na skróty. Myślą, że relacje z oto-
czeniem można wyregulować za pomocą 
kurków, pokręteł, przycisków i aparatury. 
Łudzą się, że istnieją przepisy i tutoriale 
o komunikacji z szefem, wyborcami, pa-
cjentami, uczniami lub klientami. Wedle 
ich przekonania, lustro ma być oprawio-
ne w złotą ramę, a w jego odbiciu oni – 
zwycięscy, przepełnieni triumfem, mający 
kontrolę, dominujący, znający odpowiedź 
na każde pytanie. Chcą mówić o tym, co 
jest dobre, a co złe. Niestety, w całej tej 
galopadzie ku byciu dobrze sprzątającym 
sumienia innych nie ma miejsca i czasu 
na nas samych. Lustro pokazać może je-
dynie coraz więcej wizerunków wrogów 
i fałszywych przyjaciół. Na jego tafli wy-
świetlać się w końcu będą treści wyroków 
i osądów wydanych przez nas samych. 
Po jego ramach widać spływające strugi 
lęku, w odbiciach jego kropel można by-
łoby dojrzeć fragmenty niszczących nasze 
zdrowie projekcji. W nich z kolei zawar-
te są sylwetki jakichś ludzi robiących coś 
zawsze i nigdy, ubranych w łachmany 
uszyte ze stereotypów. Lustro i tak pęknie 
w momencie końca ludzkiej drogi. Dlate-
go warto zmieniać siebie, również po to, 
aby innych motywować do zmiany. Warto 
chcieć, marzyć, potrzebować, czuć! Warto 
wyjść z klaustrofobicznego pokoju, zapro-
jektowanego zgodnie z filozofią podziału 
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wem, ale i czynami. Świat się rozwija 
i my z nim, a inni muszą za tym nadążać.

Samodzielność zawodowa pielęgnia-
rek i położnych jeszcze bardziej rozwinię-
ta została i umocniona w ustawie z 15 lipca 
2011 roku. Powodów takiego stanu rzeczy 
należy upatrywać w dokonującym się nie-
zwykle dynamicznie postępie naukowym 
i rozwoju medycyny, a tym samym pie-
lęgniarstwa i położnictwa. Rozszerzenie 
obowiązków i uprawnień obu zawodów 
wiązało się również ze zmianami w kształ-
ceniu przed- i podyplomowym oraz syste-
mowymi przekształceniami w ochronie 
zdrowia .

Usamodzielnienie się zawodów pielę-
gniarki i położnej wyraża się w rozszerze-
niu zadań i kompetencji zawodowych oraz 
przechodzeniu w ich realizacji od całko-
witego podporządkowania lekarzowi, do 
niezależnego wykonywania czynności 
zawodowych we współpracy z innymi 
członkami zespołu interdyscyplinarnego. 
Niezależność zawodowa pielęgniarki i po-
łożnej w żaden sposób nie stoi w sprzecz-
ności z faktem, że w określonych sytu-
acjach w procesie leczenia pielęgniarka 
i położna jest zobowiązana do wykony-
wania zleceń lekarza. To również wynika 
z ustawy. Należy jednak pamiętać, że zle-
cenie to musi być zapisane w karcie zle-
ceń w sposób czytelny, pełny (nazwa leku, 
dawka, droga podania), umożliwiający 
identyfikację lekarza zlecającego oraz 
pacjenta. Jeżeli zlecenie jest nieczytelne, 
niezrozumiałe lub wykracza poza kom-
petencje danej pielęgniarki lub położnej, 
ma ona prawo zażądać wpisu czytelnego 
lub uzupełnienia czy uzasadnienia potrze-
by wykonania zlecenia lub odmówić jego 
wykonania. Przyczynę odmowy powinna 

podać na piśmie i zawrzeć ją w dokumen-
tacji medycznej. Wszystko to wynika rów-
nież z ustawy.

Kolejnym elementem autonomiza-
cji zawodów pielęgniarki i położnej jest 
zapewnienie przez USTAWODAWCĘ 
dostępu do wiedzy o stanie zdrowia pa-
cjenta w zakresie niezbędnym do udzie-
lania świadczeń zdrowotnych. Pielęgniar-
ce i położnej przyznano uprawnienia do 
wglądu w dokumentację medyczną, jak 
i uzyskania od lekarza wyczerpujących in-
formacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpo-
znaniu, proponowanych metodach diagno-
stycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych 
i dających przewidzieć się następstwach 
podejmowanych działań. 

Większa niezależność i odrębność za-
wodowa łączą się jednocześnie z większą 
odpowiedzialnością. Pielęgniarki i po-
łożne odpowiadają za rzetelne, sumienne 
wykonywanie czynności zawodowych 
zgodnie z obowiązującymi standardami 
i aktualną profesjonalną wiedzą, niezależ-
nie czy czynności te wykonują na zlece-
nie lekarza, czy samodzielnie (w ramach 
swoich uprawnień). Ważne jest, aby znać 
swoje uprawnienia i nie przekraczać ich. 
Ważne jest także, abyśmy komunikowali to 
w zespole interdyscyplinarnym, gdyż nie 
każdy jego członek zna nasze uprawnienia 
(lub ich brak) w zróżnicowanym świecie 
pielęgniarskim. Umiejętność współpracy 
w zespole na zasadach równouprawnie-
nia medycznego oraz wzajemnego sza-
cunku na rzecz Pacjentów jest niezwy-
kle ważna i pomocna.

Pomimo że proces usamodzielniania 
obu zawodów trwa już 25 lat, w społe-
czeństwie i środowiskach medycznych na-
dal funkcjonuje przeświadczenie, że pielę-

Samodzielność zawodowa 
osiągnęła ćwierćwiecze

O samodzielności zawodowej pielę-
gniarek i położnych mówimy od 1996 
roku, kiedy to w życie weszła Ustawa 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 
1996 nr 91 poz. 410). Ustawa ta, pomimo 
ostrego sprzeciwu lekarzy i innych środo-
wisk medycznych, rozpoczęła proces au-
tonomizacji obu zawodów. Dziś z korzy-
ścią dla całego zespołu interdyscyplinar-
nego nasze zawody są profesjami. W tym 
akcie prawnym po raz pierwszy pojawił 
się zapis o samodzielności zawodu pielę-
gniarki i położnej, wykaz czynności, które 
pielęgniarka i położna może wykonywać 
samodzielnie, bez zlecenia lekarza, a pie-
lęgniarki i położne zostały określone jako 
osoby współuczestniczące w procesie le-
czenia. 

Przed ukazaniem się tej ustawy (czy-
li 25 lat temu), zgodnie z obowiązują-
cymi wówczas przepisami legislacyj-
nymi, pielęgniarki i położne zaliczane 
były do tzw. pomocniczego personelu 
medycznego i nie mogły wykonywać  
żadnych czynności leczniczych bez zle-
cenia lekarskiego. Czynności zawodowe 
ograniczały się do podejmowania dzia-
łań o charakterze pielęgnacyjno-opie-
kuńczym oraz do udzielania pomocy 
w nagłych przypadkach, do momentu 
przybycia lekarza. Naszą wspólną rolą 
jest, aby tym, którzy pomimo naszej sa-
modzielności zawodowej nadal używają 
określenia „personel pomocniczy lub 
średni”, wskazywać, że to już minione 
czasy… Podkreślajmy to nie tylko sło-

opłaca, a warto. Ja się pod tym twierdze-
niem w pełni podpisuję. Zresztą, tak oso-
biście postrzegam definicję odwagi – we-
wnętrznej gotowości do relacji z prawdą. 

Wzięcie odpowiedzialności za decyzje, 
które podjęło się nieuważnie, to zada-
nie ryzykowne, ale finalnie nieuchronne. 
A chyba nie można spekulować wizerun-
kiem swoim i innych w sposób bardziej 
nieodpowiedzialny, aniżeli poprzez wa-

lenie głową w betonowy mur z nadzieją, 
że uda się go skruszyć? Człowiek może 
wypowiedzieć nawet 250 słów na minu-
tę. Z kolei jesteśmy gotowi wysłuchać ich 
około 500. Warto więc słuchać, słuchać 
i jeszcze raz słuchać uważnie – siebie i in-
nych. Proste, prawda? 

Grzegorz Sikora
Właściciel agencji Lisowski PR i doradztwo 

Konsultant w zakresie komunikacji



52 Biuletyn Informacyjny  nr 11/2021 53



54 Biuletyn Informacyjny  nr 11/2021 55

Gratulacje i podziękowania
Kolejne Nasze koleżanki

Marzena Ciesielska
beata Gawlik

Małgorzata Wawrzyniak
pomyślnie zdanym egzaminem 
dołączyły do grona specjalistek
pielęgniarstwa chirurgicznego.

Serdecznie gratuluję uzyskanych 
nowych kompetencji.

Życzę satysfakcji w dalszej 
pracy zawodowej,

realizacji kolejnych wyzwań,
powodzenia i spełnienia marzeń 

również w życiu osobistym.

Mirosława Kuczyńska, 
pielęgniarka oddziałowa

Oddział Chirurgii Ogólnej 
i Chirurgii Onkologicznej

7 Szpital Marynarki Wojennej
w Gdańsku Oliwie

Serdeczne gratulacje 
dla koleżanek 

z Oddziału Chirurgii Ogólnej: 
Marzeny Ciesielskiej

beaty Gawlik
Małgorzaty bedryj

Małgorzaty Nasiłowskiej 
z okazji pomyślnego zdania 

egzaminu państwowego 
z dziedziny 

pielęgniarstwa chirurgicznego 
i uzyskania tytułu specjalisty.

Dalszego rozwoju zawodowego, 
wytrwałości w osiąganiu celów 

oraz dużo radosnych chwil 
w życiu osobistym 

życzy 
cały zespół pielęgniarski 

z Oddziału Urologii 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku Oliwie

Serdeczne gratulacje dla 
Katarzyny radziej 

i Małgorzaty Klejbor 
z okazji pomyślnego zdania 

egzaminu państwowego 
i uzyskania tytułu specjalisty. 

 Życzenia dalszego rozwoju zawodowego, 
wytrwałości w realizowaniu zamierzonych 

celów, sukcesów w pracy zawodowej 
i pomyślności w życiu osobistym 

składa 
cały zespół Oddziału Urologii 
7 Szpitala Marynarki Wojennej

gniarka i położna to przedstawiciele per-
sonelu medycznego średniego szczebla, 
który pełni funkcję pomocniczą dla leka-
rza. Niestety również wiele pielęgniarek 
i położnych ciągle tkwi w przeświadcze-
niu, że stanowi pomoc dla innych zawo-
dów medycznych i w najlepszym wypad-
ku jest „prawą ręką” lekarza. Spotykamy 
się z tym niestety jeszcze zbyt często… 
Brak wiedzy w tym zakresie nie zmie-
nia faktu, że jest to niezgodne ze stanem 
prawnym, a zmiany dotyczące samodziel-
ności zawodowej już nastąpiły, obowiązu-
ją i z każdym rokiem będą się jeszcze po-
głębiać. trzeba nareszcie nabrać wiary 
w siebie, swoją wiedzę oraz możliwości. 
tylko wzajemny szacunek daje wyniki 
i satysfakcję.

Aby uniknąć odpowiedzialności za 
nieprawidłowości w realizacji czynności 
zawodowych czy przekroczenie upraw-
nień, pielęgniarka i położna musi znać 
swoje prawa, wynikające z nich obowiąz-
ki i zakres odpowiedzialności. Musi mieć 
świadomość roli, jaką odgrywamy w ze-
spole interdyscyplinarnym, współpraco-
wać z innymi członkami zespołu, prze-
strzegać drogi służbowej przy rozwiązy-
waniu problemów. Pamiętajmy, że podle-
gamy służbowo Pielęgniarce Oddziałowej 
lub Oddziałowemu (lub Koordynującym), 
a wyżej – Pielęgniarce Naczelnej lub Dy-
rektorowi ds. Pielęgniarstwa – gdy pracu-
jemy w podmiocie medycznym niewyma-
gającym postępowania konkursowego na 
stanowiska kierownicze. Dlatego w inte-
resie obu grup zawodowych (dosłownie 
każdej i każdego z NAS) jest uważne śle-
dzenie zmieniających się przepisów praw-
nych dotyczących wykonywania zawodu, 
systematyczne pogłębianie swojej wiedzy 

w tym zakresie i wykonywanie czynności 
zawodowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Uwaga! Polecam, aby wszystkich ak-
tualności oraz przepisów prawnych, re-
gulaminów, zapisów legislacyjnych itd. 
szukać jedynie w sprawdzonych źródłach.

Zachęcamy do korzystania ze zmody-
fikowanej i systematycznie aktualizowanej 
strony internetowej Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku oraz NIPiP. 
Na stronach umieszczane są wszystkie 
zmiany w przepisach dotyczących wyko-
nywania naszych zawodów. W sytuacjach 
niezrozumiałych i trudnych istnieje moż-
liwość zasięgnięcia opinii prawnej. Na-
sza Izba zapewnia to swoim Członkom 
BEZPŁATNIE. Prawo do uzyskania 
opinii prawnej przysługuje pielęgniarce 
i położnej, która jest członkiem naszej 
Okręgowej Izby w Gdańsku i która wy-
wiązuje się ze wszystkich zobowiązań 
wobec Izby (Regulamin udzielania po-
rad prawnych dostępny jest na stronie 
OIPiP w Gdańsku). Tylko w ostatnich 
kilku miesiącach udzieliliśmy ponad 
300 takich porad prawnych. to dla Was 
bezpieczeństwo i skuteczna prewencja. 
Znajmy swoje prawa i obowiązki, bo za 
nie odpowiadamy.

Rozszerzenie wiedzy i uprawnień wraz 
z samodzielnością zawodową to duża od-
powiedzialność, a jednocześnie silna po-
zycja. Wszystko zależy od nas, od Ciebie 
i Ciebie…

 mgr piel. Grażyna Waleńska
 Kierownik Działu Szkoleń 

OIPiP w Gdańsku
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Z żałobnej karty
Wyrazy głębokiego współczucia

dla Naszej Koleżanki
Violetty Sawickiej
z powodu śmierci

MAMy
składają 

koleżanki
z Oddziału Chirurgii i Urologii Dzieci

ze Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku

Żegnamy zmarłego nagle naszego Kolegę, 
wieloletniego sanitariusza 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
ANDrZejA beNetA .

Cześć Jego Pamięci. 
Wyrazy współczucia 

dla rodziny Zmarłego 
składają 

pracownicy Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie

Naszej koleżance 
Annie Kobiela 

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

teŚCIA
składa 

personel Oddziału Urologii
7 Szpitala Marynarki Wojennej 

w Gdańsku Oliwie

NOWY KALENDARZ
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Żeby Nowy Rok 
dał wiele ukojenia 

i możliwość marzeń spełnienia…


