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Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Całkiem niedawno w Wasze ręce trafił Biu-
letyn Okolicznościowy z okazji uroczy-
stych obchodów Naszego Święta. Wasze 
docenienie i radość są moją radością! Naj-
ważniejsze jednak, by Wasza satysfakcja 
i zadowolenie odczuwane były co miesiąc 
przy odbiorze wynagrodzeń za arcytrudną 
i odpowiedzialną pracę! Tego życzę i za-
pewniam, że razem ze Związkami Zawo-
dowymi z determinacją nad tym pracuje-
my! Podkreślam odpowiadając na Wasze 
pytania, iż zasada prawna jest jedna: tam 
gdzie jest OZZPiP – porozumienia płacowe 
„4x400”negocjować może tylko Związek 
Zawodowy, a tam gdzie Go nie ma – ne-
gocjuje Samorząd Zawodowy. Sierpień jest 
zatem dla mnie i OIPiP już 4 rok z rzędu 
wypełniony opiniowaniem setek porozu-
mień oraz negocjowaniem jak najlepszych 
dla Was zapisów. Dlatego w tym biuletynie 
wakacyjnym wiele na ten temat (stanowi-
ska opisujące kierunek naszych działań) 
oraz dużo informacji bieżących. Nie tyl-
ko pensje bowiem są ważne, lecz również 
i wypracowanie należnego miejsca w sys-
temie dla Pielęgniarstwa i Jego rozwoju. 
Działań było tak wiele, że nie każdy tekst 
i relacja zmieściły się w tym biuletynie – 
będą więc w następnym...

 
Z wyrazami szacunku

 Anna Czarnecka
 Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Prezydium
W dniu 17 marca 2018 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Członków 
Prezydium, oraz Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej.
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 473/VII P/18 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komisji 
Socjalnej z dnia 13 marca 2018 roku na 
ogólną sumę: 3850.00 zł brutto (trzy 
tysiące osiemset pięćdziesiąt 00/100). 

5. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
474/VII P/18 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu specjalistycznego i powołania 
kierownika. Kurs specjalistyczny dla 
pielęgniarek i położnych: Wykonanie 
i interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego u dorosłych.

6. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 475/
VII P/18 w sprawie wskazania przedsta-
wicieli samorządu do udziału w pracach 
komisji egzaminacyjnych w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez INTERRETE Sp. z o.o.
• kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa noworodka,
• kurs specjalistyczny Wykonanie 

i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego u dorosłych. 

7. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 

476/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisjach egzaminacyjnych w za-
kresie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez Wyższą Szkołę Inży-
nierii i Zdrowia w Warszawie:
• kurs specjalistyczny Opieka pie-

lęgniarska nad chorymi dorosłymi 
w leczeniu systemowym nowo-
tworów – II edycja Kościerzyna,

• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-
stwo onkologiczne – edycja II Ko-
ścierzyna,

• kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo 
geriatryczne – edycja w Kościerzynie.

8. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 477/VII P/18 w sprawie 
wskazania przedstawicieli samorządu 
do prac w komisjach egzaminacyjnych 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez KORA Medica:
• kurs specjalistyczny Resuscytacja krą-

żeniowo-oddechowa – Kościerzyna,
• kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa – Sopot,
• kurs specjalistyczny Wywiad i ba-

danie fizykalne – Sopot.
9. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 478/

VII P/18 w sprawie wpisu zmiany danych 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych pod numerem 00021/C/00241 
w §1 pkt. 9 Uchwały Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku Nr 34/VIIP/2016 z dnia 
07.01.2016 r. poprzez dodanie kolejnych 
miejsc prowadzenia kształcenia. Wniosek 
złożony w dniu 06.03.2018 r. przez Inter-
rete Sp. z o.o. dotyczący zmiany danych 
wpisu do rejestru podmiotów prowadzą-
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cych kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych, dotyczy kursu specjali-
stycznego Wywiad i badanie fizykalne – 
program dla pielęgniarek i położnych.

10. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 479/
VII P/18 w sprawie wpisu zmiany danych 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych pod numerem 00021/C/00223 
w §1 pkt. 9 Uchwały Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku Nr 33/
VIIR/2015 z dnia 10.11.2015 r. poprzez 
dodanie kolejnych miejsc prowadzenia 
kształcenia. Wniosek złożony w dniu 
06.03.2018 r. przez Interrete Sp. z o.o. do-
tyczący zmiany danych wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych, 
dotyczy kursu specjalistycznego Leczenie 
ran – program dla położnych. 

11. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 480/VII P/18 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat w ostat-
nich 6 latach, w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej (jednej położnej).

12. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
ORPiP w Rzeszowie oraz podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 481/VII P/18 w spra-
wie przyznania pomocy finansowej (zapo-
mogi) dla pielęgniarki z OIPiP z siedzibą 
w Rzeszowie. Pomoc finansowa została 
przyznana w wysokości 200 zł.

13. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 482/VII P/18 w sprawie 
uruchomienia działań związanych z orga-
nizacją uroczystości Obchodów Między-
narodowego Dnia Pielęgniarek i Położ-
nych dnia 25 maja 2018 roku w Gdańsku. 

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

mów Pomocy Społecznej na uczestnictwo 
4 pielęgniarek w Ogólnopolskiej Konfe-
rencji pt. „Zabezpieczenie Mieszkańców 
Domów Pomocy Społecznej w świad-
czenia pielęgniarskie”, która odbędzie się 
w Warszawie dnia 18 kwietnia 2018 roku. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 483/
VII P/18 w tej sprawie.

15. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 484/VII P/18 w sprawie przy-
znania nagrody im. Aliny Pienkowskiej za 
działalność na rzecz Samorządu i Rozwoju 
Zawodów Pielęgniarki i Położnej. 

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ds. 
Pielęgniarstwa ze szpitala COPERNI-
KUS w Gdańsku w sprawie dofinanso-
wania organizacji Festynu Rodzinnego 
z okazji Dnia Dziecka dla Pielęgniarek 
i Położnych i ich Rodzin, organizowa-
nego przez Szpital im. Mikołaja Koper-
nika Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Co-
pernicus w Gdańsku dnia 02.06.2018 r. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
485/VII P/18 w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarek Środowi-
skowo-Rodzinnych w sprawie uwol-
nienia środków finansowych z budżetu 
Komisji na współorganizację szkolenia 
z zakresu wdrożenia nowych unijnych 
zasad ochrony danych osobowych 
tzw. RODO. Szkolenie odbędzie się 
w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika 
Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Coperni-
cus w Gdańsku dnia 14 kwietnia 2018 r. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
486/VII P/18 w tej sprawie.

18. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 487/VII P/18 w sprawie 
uruchomienia kształcenia podyplomo-
wego w formie szkolenia specjaliza-
cyjnego i powołania kierownika. Szko-
lenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo 
psychiatryczne dla pielęgniarek.

19. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 488/
VII P/18 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
prowadzonego przez Interrete Sp. z o.o. 
szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniar-
stwo chirurgiczne dla pielęgniarek.

20. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
489/VII P/18 w sprawie wpisu zmia-
ny danych do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych w §1 pkt. 8 
Uchwały Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
Nr 402/VIIP/2017 z dnia 08.11.2017 r. 
poprzez dodanie kolejnych miejsc pro-
wadzenia kształcenia. Wniosek złożony 
w dniu 09.03.2018 r. przez Interrete Sp. 
z o.o. dotyczący zmiany danych wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych, dotyczy szkolenia specjali-
zacyjnego Pielęgniarstwo internistyczne. 

21. Przyjęcie jednogłośnie 4 Uchwał 
w sprawie wykreślenia wpisów 
w rejestrze IPP: Uchwały Nr 79/IPP/
PPL/2018/C,80/IPP/PPL/2018/C,81/
IPP/PPL/2018/C,82/ISPP/PPL/2018/C. 

22. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał od Nr 707/Z/VII/2018 do Nr 
Nr 770/Z/VII/2018 dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu. Stwierdzenia 
i wpisy – 56 (w tym 5 pielęgniarzy, 14 
położnych i 1 położny), wpisy do reje-
stru – 7, wykreślenia z rejestru –1.

23. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 490/VII P/18 w sprawie 
wskazania przedstawicieli samorządu do 
prac w komisjach egzaminacyjnych w za-
kresie kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez PULS-MEDIC Sp. z o.o.: 
kurs specjalistyczny Resuscytacja krą-
żeniowo-oddechowa. 

24. Zakończenie zebrania.

W dniu 13 kwietnia 2018 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 7 osób, Członków 
Prezydium. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 491/VII P/18 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komisji 
Socjalnej z dnia 10 kwietnia 2018 roku 
na ogólną sumę: 3050 zł brutto (trzy 
tysiące pięćdziesiąt 00/100) oraz na-
tychmiastowej jej realizacji.

5. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 492/
VII P/18 w sprawie zmiany nazwy oraz 
składu Członkowskiego Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii, działającej przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku oraz przyjęcia Planu pracy.

6. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 493/
VII P/18 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
kursu specjalistycznego Wykonanie i in-
terpretacja zapisu elektrokardiograficz-
nego u dorosłych organizowanego przez 
PULS-MEDIC Sp. z o.o.

7. Przyjęcie jednogłośnie Aneksu Nr 1 
z dnia 13 kwietnia 2018 r. do Uchwały Nr 
487/VII P/18 z dnia 17 marca 2018 roku.

8. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 494/VII P/18 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wykony-
waniu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach w wykonywaniu 
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zawodu pielęgniarki/położnej jednej 
pielęgniarce.

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 495/VII P/18 w sprawie 
pokrycia kosztów udziału Członka 
Prezydium ORPiP w XXII Ogólnopol-
skiej Konferencji „JAKOŚĆ W OPIE-
CE ZDROWOTNEJ’’ w Krakowie 
w dniach 21-22 maja 2018 r. 

10. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
496/VII P/18 w sprawie przyjęcia rocz-
nego planu kontroli na rok 2018 Ko-
misji ds. Kształcenia, działającej przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku.

11. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
497/VII P/18 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu kwalifikacyjnego i powołania 
kierownika. Kurs kwalifikacyjny dla 
pielęgniarek – Ochrona zdrowia pracu-
jących. Miejsce przeprowadzenia zajęć 
teoretycznych: obszar działania OIPiP 
w Gdańsku.

12. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
498/VII P/18 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu kwalifikacyjnego i powołania 
kierownika. Kurs kwalifikacyjny dla 
pielęgniarek – Pielęgniarstwo trans-
plantacyjne. Miejsce przeprowadzenia 
zajęć teoretycznych: obszar działania 
OIPiP w Gdańsku.

13. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 499/VII P/18 w sprawie 
uruchomienia kształcenia podyplomowe-
go w formie kursu specjalistycznego i po-
wołania kierownika. Kurs specjalistyczny 
dla pielęgniarek – Żywienie dojelitowe 
i pozajelitowe. Miejsce przeprowadze-
nia zajęć teoretycznych: obszar działania 
OIPiP w Gdańsku.

14. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 500/VII P/18 w sprawie 

uruchomienia kształcenia podyplomo-
wego w formie szkolenia specjalizacyj-
nego i powołania kierownika:
• Szkolenie specjalizacyjne – Pie-

lęgniarstwo internistyczne dla 
pielęgniarek
Miejsce przeprowadzenia zajęć 
teoretycznych: obszar działania 
OIPiP w Gdańsku

• Szkolenie specjalizacyjne – Pie-
lęgniarstwo psychiatryczne dla 
pielęgniarek
Miejsce prowadzenia zajęć teore-
tycznych: obszar działania OIPiP 
w Gdańsku 

• Szkolenie specjalizacyjne – Pielę-
gniarstwo geriatryczne dla pielę-
gniarek
Miejsce prowadzenia zajęć teore-
tycznych: obszar działania OIPiP 
w Gdańsku

• Szkolenie specjalizacyjne – Pielę-
gniarstwo chirurgiczne dla pielę-
gniarek
Miejsce prowadzenia zajęć teore-
tycznych: obszar działania OIPiP 
w Gdańsku

• Szkolenie specjalizacyjne – Ane-
stezjologia i intensywna opieka 
dla pielęgniarek
Miejsce prowadzenia zajęć teore-
tycznych: obszar działania OIPiP 
w Gdańsku

• Szkolenie specjalizacyjne – Opie-
ka paliatywna dla pielęgniarek 
Miejsce prowadzenia zajęć teore-
tycznych: obszar działania OIPiP 
w Gdańsku

• Szkolenie specjalizacyjne – Pie-
lęgniarstwo operacyjne dla pie-
lęgniarek 
Miejsce prowadzenia zajęć teore-
tycznych: obszar działania OIPiP 
w Gdańsku.

15. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
501/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez Powiślańską Szkołę 
Wyższą, ul. 11 Listopada 29, 82-500 
Kwidzyn – kurs specjalistyczny Ordy-
nowanie leków i wypisywanie recept cz 
I. Miejsce: III Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Agnieszki Osieckiej ul. Oskara 
Kolberga 15, Sopot.

16. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 502/VII P/18 w sprawie 
wskazania przedstawicieli samorzą-
du do prac w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez Powiślańską 
Szkołę Wyższą, ul. 11 Listopada 29, 
82-500 Kwidzyn – kurs specjalistycz-
ny Ordynowanie leków i wypisywanie 
recept cz. I. Miejsce: Szpital Specjali-
styczny im J.K. Łukowicza, ul. Leśna 
10, 89-600 Chojnice.

17. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 503/VII P/18 w sprawie 
pokrycia kosztów zakupu Dyplomów 
do odznaczeń „Złoty Czepek” plus pu-
dełek do zapinek „Złoty Czepek” oraz 
Dyplomów Uznania za Wzorową i Dłu-
goletnią Pracę w Ochronie Zdrowia na 
uroczyste obchody MDPiP w 2018 r. 
na terenie działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

18. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 504/VII P/18 w sprawie 
przyznania pomocy finansowej (zapo-
mogi) dla pielęgniarki z OIPiP z regio-
nu płockiego. Pomoc finansowa zosta-
ła przyznana w wysokości 200 zł. 

19. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
505/VII P/18 w sprawie dofinansowa-
nia konferencji prewencyjnej organi-
zowanej przez Rzecznika Odpowie-

dzialności Zawodowej „Zadania kadry 
kierowniczej w eliminowaniu zagrożeń 
w pracy pielęgniarek i położnych. Rola 
pielęgniarek i położnych w respektowa-
niu praw pacjenta i eliminowanie zda-
rzeń niepożądanych” w Sopocie dnia 20 
kwietnia 2018 r. w wysokości 5 tys. zł.

20. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 506/VII P/18 w sprawie 
przyznania pomocy finansowej (zapo-
mogi) dla pielęgniarki z OIPiP z siedzi-
bą w Gorzowie Wielkopolskim. Pomoc 
finansowa została przyznana w wyso-
kości 200 zł. 

21. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 507/VII P/18 w sprawie 
zakupu kompletnego klimatyzatora 
wraz z montażem do biura OIPiP – 
Dział Szkoleń. Zgodnie z zaleceniami 
pokontrolnymi stary klimatyzator zo-
stał odłączony ze względów bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego. 

22. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
508/VII P/18 w sprawie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych kursu dokształcającego 
,,Karmienie piersią w praktyce” orga-
nizowanego przez Fundację Twórczych 
Kobiet. Program przeznaczony dla pie-
lęgniarek i położnych.

23. Podjęcie jednogłośnie Uchwał doty-
czących Prawa Wykonywania Zawo-
du od Uchwały Nr 771/Z/VII/2018 do 
Uchwały Nr 796/Z/VII/2018. Stwier-
dzenia 18 (w tym 1 pielęgniarz i 7 po-
łożnych), wpisy do rejestru – 3, dupli-
katy – 1,wykreślenia z rejestru – 4.

24. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 509/VII P/18 w sprawie 
dofinansowania Konferencji „Macie-
rzyństwo, krok po kroku’’ organizowa-
nej przez Gminę Gdańsk, a realizowa-
nej przez Podmiot Leczniczy COPER-
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NICUS Sp. z o.o. w Instytucie Psy-
chologii Uniwersytetu Gdańskiego 23 
maja 2018 r. oraz objęcie jej patronatem 
OIPiP w Gdańsku.

25. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 510/VII P/18 w sprawie 
zakupu drukarki laserowej, trzech nisz-
czarek do dokumentów i trzech UPS-
-ów (tj. zasilaczy awaryjnych do kom-
puterów). 

26. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Okulistycz-
nego w sprawie uwolnienia środków 
finansowych z budżetu Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Okulistycznego na organi-
zację konferencji „Obrzęk plamki żółtej 
w przebiegu cukrzycy” , która odbędzie 
się w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku dnia 12 maja 
2018 r. Przyjęcie jednogłośnie Uchwa-
ły Nr 511/VII P/18 w tej sprawie.

27. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarek w Środo-
wisku Nauczania i Wychowania w spra-
wie pokrycia kosztów udziału dwóch 
Członków Komisji ds. Pielęgniarek 
w Środowisku Nauczania i Wycho-
wania w Międzynarodowej Konferen-
cji Pediatrycznej, która odbędzie się 
w Rzeszowie w dniach 24-26 maja 
2018 r. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 512/VII P/18 w tej sprawie.

28. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 513/VII P/18 w sprawie 
pokrycia kosztów udziału Członka Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego w XXII Ogólnopolskiej Kon-
ferencji „JAKOŚĆ W OPIECE ZDRO-
WOTNEJ” w Krakowie w dniach 21-22 
maja 2018 r. 

29. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Neonatolo-
gicznego w sprawie uwolnienia środ-
ków finansowych z budżetu Komisji 

ds. Pielęgniarstwa Neonatologicznego 
na pokrycie kosztów udziału Członka 
ww. komisji w X Jubileuszowej Szko-
le Neonatologii, która odbędzie się 
w Toruniu w dniach 18-19 maja 2018 r. 
Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
514/VII P/18 w tej sprawie.

30. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka omówiła:
• zaproszenie na konferencję pt. 

,,Pielęgniarstwo i Położnictwo 
w procesie zmian”, która odbędzie 
się w Bratysławie w dniach 9-10 
października 2018 r. Ze względu 
na koszty sprawę przedstawiono 
jedynie informacyjnie,

• informację dotyczącą przesłanych 
projektów do zaopiniowania pt. 
,,Kompetencje i standardy pielę-
gniarki i położnej” z prośbą do 
Członków Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych o przesłanie 
opinii (zbierane są zgłaszane uwagi),

• spotkanie z Ministrem Zdrowia, 
które miało miejsce na zebraniu Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie w dniu 21 marca 
2018 r., na którym Przewodnicząca 
Anna Czarnecka zadała pytanie do-
tyczące czwartej transzy podwyżki 
tzw. ,,ZEMBALOWEGO” dla pie-
lęgniarek i położnych. Poddała pod 
dyskusję dopracowanie oczekiwań 
pielęgniarek i położnych w powyż-
szej sprawie. Zaproponowała, skła-
dając wniosek do NRPiP, włączenie 
środków finansowych przeznaczo-
nych na podwyżki do płacy zasadni-
czej. Wszyscy Członkowie NRPiP 
w Warszawie wniosek ten przyjęli 
jednogłośnie. Jest Stanowisko w tej 
sprawie.
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Pani Przewodnicząca Anna 
Czarnecka zapoznała Członków 
Prezydium OrPiP w Gdańsku 
z pismem skierowanym do Mi-
nistra Zdrowia przez Naczelną 
radę Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie w omawianej spra-
wie. Prezydium OrPiP w Gdań-
sku podjęło decyzję, iż popiera 
w całej rozciągłości to stanowi-
sko NrPiP. 23 marca 2018 roku 
powyższe stanowisko zostało 
również przyjęte na Okręgowym 
Zjeździe Pielęgniarek i Położnych 
w Słupsku – Anna Czarnecka od-
czytała je i podkreśliła, że to jest 
bardzo słuszny kierunek,

• podziękowanie przesłane przez Okrę-
gową Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Rzeszowie za okazaną pomoc fi-
nansową Członkowi Izby Rzeszow-
skiej w dramatycznej sytuacji,

• pismo z Ministerstwa Zdrowia 
o planowanym ogłoszeniu projek-
tu pt. „Pielęgniarskie kompetencje 
zamawiane”. Program finanso-
wany jest ze środków Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (POWER). Przedmio-
tem konkursu będą projekty, które 
zakładają realizację programów 
rozwojowych dla uczelni medycz-
nych uczestniczących w proce-
sie kształcenia pielęgniarek i/lub 
położnych ukierunkowanych na 
zwiększenie liczby absolwentów 
ww. kierunków oraz realizację 
systemu kształcenia podyplomo-
wego, dostosowując kompetencje 
i umiejętności pielęgniarek i po-
łożnych w zakresie potrzeb epide-
miologicznych i demograficznych 
kraju. Przewodnicząca podkreśliła, 
iż tylko podwyżki wynagrodzeń 

są w stanie zatrzymać absolwen-
tów w naszym kraju, dlatego pro-
gram ten powinien iść równolegle 
w parze z konkretnymi podwyżka-
mi wynagrodzeń. Przewodnicząca 
podkreśliła również, iż w odpowie-
dzi na ten temat mediom przekazu-
je, że trzeba koniecznie zadbać nie 
tylko o młodą kadrę, ale również 
o tę doświadczoną,

• odpowiedź z Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych do Prezesa 
Stowarzyszenia na Rzecz Kształ-
cenia Podyplomowego Pielęgnia-
rek i Położnych, stanowiącą wy-
jaśnienie dotyczące uwzględnienia 
w programie forum/konferencji 
organizowanej przez to stowa-
rzyszenie udziału Przedstawicie-
la Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych oraz Przedstawicieli 
Okręgowych Rad Pielęgniarek 
i Położnych – co nie było w ogó-
le ustalone. Pani Prezes NRPiP 
w Warszawie stanowczo podkreśla 
w piśmie, iż informacja o udziale 
Przedstawicieli NRPiP oraz OR-
PiP bez wcześniejszych ustaleń 
i potwierdzenia udziału jest działa-
niem niezrozumiałym i budzącym 
wątpliwości co do deklarowanego 
celu forum, którym teoretycznie 
ma być „wypracowanie konstruk-
tywnych wniosków zmierzających 
do określenia optymalnego mo-
delu kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych”. Warto 
podkreślić, iż taki model wypraco-
wany został już przez Ministerstwo 
Zdrowia wraz z NRPiP oraz OZZ-
PiP oraz PTP i ujęty jest w doku-
mencie Strategia Pielęgniarstwa,

• informację w formie pisemnej 
z Departamentu Zdrowia, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego o działaniu powoła-
nego Zintegrowanego Zespołu ds. 
Strategii i Organizacji Opieki Pie-
lęgniarskiej i Położniczej w Woje-
wództwie Pomorskim. Celem ww. 
Zespołu jest ocena rzeczywistego 
stanu pielęgniarstwa w naszym wo-
jewództwie, określenie zagrożeń 
i opracowanie działań naprawczych 
oraz wypracowanie strategii umoż-
liwiającej poprawę sytuacji. Tema-
tyczne dane zebrała również nasza 
ORPiP w Gdańsku i OZZPiP Re-
gion Pomorski – są opracowywane 
i będą przedstawione Decydentom. 
Delegaci usłyszeli od Przewodni-
czącej niepokojący draft tych da-
nych na Zjeździe Sprawozdawczym 
w dniu 17 marca 2018 r.,

• audyt w biurze OIPiP w Gdań-
sku związany z bezpieczeństwem 
RODO i podejmowane w związku 
z tym działania w zakresie wszelkich 
zabezpieczeń, zarówno zewnętrz-
nych, jak i wewnętrznych, m.in. pra-
cowniczych. Zostaną wypracowane 
procedury dotyczące przepływu 
i przetwarzania danych, które będą 
opracowywane według określonych 
reguł. Polityka Bezpieczeństwa 
zostanie zaktualizowana zgodnie 
z nowymi przepisami unijnymi i kra-
jowymi. Do wszelkich Dyrektyw 
Unijnych dotyczących ochrony 
danych osobowych podchodzimy 
z należytą starannością. Obecnie 
został zatrudniony wymagany 
przepisami Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych (po studiach 
na kierunku bezpieczeństwo We-
wnętrzne): IODO@oipip.gda.pl.,

• stanowisko oraz wytyczne Pani 
Prezes NRPiP Zofii Małas w spra-

wie wszelkich działań dotyczących 
możliwości identyfikacji rozmów-
cy i korespondencji. Pracownicy 
OIPiP nie mogą udzielać infor-
macji telefonicznych powią-
zanych z danymi osobowymi. 
Wszelkie prośby o informacje 
winny być kierowane w formie 
pisemnej (list, e-mail) z poda-
niem danych osoby przesyłającej 
zapytanie (imię i nazwisko) wraz 
z numerem prawa wykonywania 
zawodu. NIPiP kładzie nacisk na 
bezpieczeństwo powierzonych nam 
danych osobowych i reguł RODO.

31. Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
podziękowała za przekazanie informa-
cji dotyczącej stanu zatrudnienia pielę-
gniarek i położnych z uwzględnieniem 
szczególnie niedoborów i zagrożeń 
z nimi związanych. Opracowania po-
wyższe zostały przesłane do Konsultan-
ta Wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa, 
prof. Aleksandry Gaworskiej-Krzemiń-
skiej, celem statystyki i głębszej anali-
zy. Następnie odbędzie się spotkanie 
z nowo powołanymi Konsultantami 
Wojewódzkimi w Dziedzinie Pielę-
gniarstwa w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym, na którym zostanie przed-
stawione opracowanie przesłanych ma-
teriałów oparte na faktach i kierunek 
działań naprawczych.

32. Zakończenie zebrania.

W dniu 19 kwietnia 2018 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 5 osób, Człon-
ków Prezydium.
Zebranie Prezydium zostało zwołane w try-
bie pilnym w celu podjęcia Uchwały doty-
czącej Prawa Wykonywania Zawodu.
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
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W dniu 14 maja 2018 roku odbyło się ze-
branie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W ze-
braniu wzięło udział 7 osób, Członków Pre-
zydium.
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 515/VII P/18 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komisji 
Socjalnej z dnia 13 marca 2018 roku na 
ogólną sumę 800 zł (osiemset zł 00/100).

5. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Domów Pomocy Społecz-
nej o uwolnienie środków finansowych 
z budżetu Komisji na współorganizację 
konferencji „Zasady wdrażania nowych 
unijnych zasad ochrony danych osobo-
wych tzw. RODO”. Szkolenie odbędzie 
się w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika 
Podmiot Leczniczy Sp. z.o.o. Coperni-
cus w Gdańsku w dniu 19 maja 2018  r. 

1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-
czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 797/Z/VII/2018 do-
tyczącej stwierdzenia Prawa Wykony-
wania Zawodu pielęgniarki.

5. Zakończenie zebrania.

Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
516/VII P/18 w tej sprawie.

6. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Ochrony 
Zdrowia Pracujących w sprawie pokry-
cia kosztów VII Krajowej Konferencji 
„Pielęgniarek Medycyny Pracy” orga-
nizowanej przez Gdańską OIPiP i Ko-
misję ds. Pielęgniarstwa Ochrony Zdro-
wia Pracujących, która odbędzie się 
w Gdańsku w dniach 13-14 września 
2018 r. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 517/VII P/18 w tej sprawie.

7. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 518/
VII P/18 w sprawie zakupu fantomu do 
nauki badania jąder – dla Działu Szkoleń.

8. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 519/VII P/18 w sprawie 
pokrycia kosztów podróży dla 5 Człon-
ków Komisji ds. Opieki Długotermino-
wej, celem uczestnictwa w Konferencji 
Europejskiego Towarzystwa Lecze-
nia Ran – EWMA 2018 w Krakowie 
w dniach 9-11 maja 2018 r.

9. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 520/
VII P/18 w sprawie pokrycia kosztów po-
dróży dla Członka Komisji ds. Profilak-
tyki, Edukacji, Pielęgnacji Ran, Oparzeń 
i Odleżyn, celem uczestnictwa w Kon-
ferencji Europejskiego Towarzystwa Le-
czenia Ran – EWMA 2018 w Krakowie 
w dniach 9-11 maja 2018 r.

10. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
521/VII P/18 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu kwalifikacyjnego i powołania 
kierownika:
• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-

stwo operacyjne dla położnych. 
Miejsce przeprowadzenia zajęć 
teoretycznych: obszar działania 
OIPiP w Gdańsku 

• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-
stwo anestezjologiczne i inten-

sywnej opieki dla pielęgniarek. 
Miejsce przeprowadzenia zajęć 
teoretycznych: obszar działania 
OIPiP w Gdańsku.

11. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
522/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez INTERRETE Sp. z o.o., 
ul. Leszczyńskiego 4 , 50-078 Wrocław 
– kurs specjalistyczny resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa.

12. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 523/VII P/18 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

13. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 524/VII P/18 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywa-
niu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

14. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 525/VII P/18 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wykony-
waniu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat 
w ostatnich 6 latach w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej (jednej 
pielęgniarce).

15. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
526/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez INTERRETE Sp. z o.o., 
ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław 

– kurs specjalistyczny Wywiad i bada-
nia fizykalne dla pielęgniarek.

16. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
527/VII P/18 w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
INTERRETE Sp. z o.o., ul. Leszczyń-
skiego 4, 50-078 Wrocław – kurs specja-
listyczny Leczenie ran dla położnych.

17. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
528/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez PULS-MEDIC Sp. z o.o., 
ul. Chałubińskiego 23, 80-809 Gdańsk 
– kurs specjalistyczny Szczepienia 
ochronne dla pielęgniarek. 

18. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
529/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowadzo-
nego przez PULS-MEDIC Sp. z o.o., ul. 
Chałubińskiego 23, 80-809 Gdańsk – 
kurs specjalistyczny Leczenie ran dla 
pielęgniarek. 

19. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 530/
VII P/18 w sprawie wskazania przed-
stawicieli samorządu do prac w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC Sp. z o. o., ul. Chałubiń-
skiego 23, 80-809 Gdańsk – kurs spe-
cjalistyczny Wykonanie i interpreta-
cja zapisu elektrokardiograficznego 
u dorosłych. 

20. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 531/VII P/18 w sprawie 
wskazania przedstawiciela samorzą-
du do prac w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez KORA Medica 
– kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo 
środowiska nauczania i wychowania.
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21. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 532/VII P/18 w sprawie 
pokrycia kosztów Konferencji Szkole-
niowej dla Kadry Kierowniczej Pionu 
Pielęgniarsko-Położniczego organizo-
wanej przez Gdańską OIPiP w Sopocie 
w dniu 9 czerwca 2018 r. 

22. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 533/VII P/18 w sprawie 
dofinasowania X edycji Konferencji 
„Położna w Nauce i Praktyce” orga-
nizowanej przez Zakład Pielęgniar-
stwa Położniczo-Ginekologicznego 
GUM i Katedry Zdrowia Matki i Dziec-
ka Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu, która odbędzie się w dniach 19-20 
października 2018 r. w Gdańsku – Hotel 
Dal. Kwotę dofinansowania Prezydium 
ORPiP ustaliło w wysokości 500 zł, na-
tomiast jako koordynator reprezentują-
cy OIPiP w Gdańsku została wyznaczo-
na Pani Wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska.

23. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
534/VII P/18 w sprawie wpisu do re-
jestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych, prowadzonego przez PULS-
-MEDIC Spółka z o.o. – szkolenie spe-
cjalizacyjne Pielęgniarstwo rodzinne 
dla pielęgniarek.

24. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 535/VII P/18 w sprawie 
wpisu zmiany danych do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych, 
prowadzonego przez Fundację Akade-
mia Aesculap, dotyczy kursu dokształ-
cającego Kaniulacja żył obwodowych 
dla pielęgniarek i położnych.

25. Przyjęcie jednogłośnie 2 Uchwał 
w sprawie wykreślenia w rejestrze IPI: 
Nr 83/IPP/PPL/2018/C i Nr 84/IPP/
PPL/2018/C.

26. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 798/Z/
VII/2018 do Uchwały Nr 830/Z/
VII/2018. Stwierdzenia – 21 (w tym 2 
położne i 2 pielęgniarzy), nowe PWZ 
(wymiana) – 3, wpisy do rejestru – 
4  (w tym 1 położna), duplikaty 2 
(w tym 1 pielęgniarz), wykreślenia z re-
jestru – 4 (w tym 1 położna).

27. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
536/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawiciela samorządu do prac 
w komisji egzaminacyjnej w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez KORA MEDICA – kurs 
specjalistyczny Wykonanie badania 
spirometrycznego.

28. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 537/VII P/18 w sprawie 
pokrycia kosztów podróży dla trzech 
Członków Komisji ds. Profilaktyki, 
Edukacji, Pielęgnacji Ran, Oparzeń 
i Odleżyn celem uczestnictwa w Konfe-
rencji Europejskiego Towarzystwa Le-
czenia Ran – EWMA 2018 w Krakowie 
w dniach 9-11 maja 2018 r.

29. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka omówiła:
• analizę sytuacji na rynku pracy do-

tyczącą możliwości pozyskiwania 
kadry pielęgniarek i położnych, 
jak i czynników motywujących do 
podjęcia pracy przez młode pielę-
gniarki lub położne. W niektórych 
szpitalach Kadra Zarządzająca 
podjęła decyzję o włączeniu tzw. 
ZEMBALOWEGO do podstawy 
wynagrodzenia, 

• Stanowisko Małopolskiej Rady 
Pielęgniarek i Położnych wyra-
żające zaniepokojenie dotyczące 
znaczącego obniżenia zdawalności 

państwowych egzaminów końco-
wych w dziedzinach pielęgniar-
stwa zorganizowanych jesienią 
2017 r. i wiosną 2018 r., mimo że 
organizator kształcenia posiada 
ogromne doświadczenie w prowa-
dzeniu różnych form kształcenia 
podyplomowego, jak i zapewnia 
kadrę dydaktyczną na najwyższym 
poziomie – często są to osoby, któ-
rych kwalifikacje są wyższe niż 
wymagane przepisami, a nadto 
osoby te posiadają bogate doświad-
czenie zawodowe, niemierzalne 
mocą żadnych ustawowych kryte-
riów. Wyniki sesji egzaminacyjnej 
w terminach wskazanych powyżej 
budzą głębokie zaniepokojenie, 
bowiem podczas tych egzaminów 
nastąpił nagły, wręcz drastyczny 
spadek poziomu zdawalności eg-
zaminu państwowego. Małopol-
ska ORPiP podkreśla, iż problem 
ten nie dotyczy tylko MOIPiP, ale 
wszystkich organizatorów kształ-
cenia. MOIPiP stoi na stanowisku, 
iż należy dokonać głębokiej ana-
lizy zaistniałej sytuacji, ustalając 
przyczyny nagłego i drastycznego 
obniżenia poziomu zdawalności 
egzaminu państwowego. Prezy-
dium Okręgowej rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku 
w pełni popiera to stanowisko,

 • pismo z Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych, w którym są 
wskazane zmiany dotyczące Usta-
wy – Prawo przedsiębiorców oraz 
inne ustawy dotyczące działalno-
ści gospodarczej w art. 76 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz.U. 
z 2018 poz. 123 ze zm.). Zmiany 
dotyczą rozpatrywania wniosków 

o wpis do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych,

 • pismo z Departamentu Dialo-
gu Społecznego i Komunikacji 
w sprawie wydanego komunikatu 
przez Departament Biura Rzeczni-
ka Praw Pacjenta wyjaśniające, iż 
w strukturach podmiotów leczni-
czych funkcjonują Pełnomocnicy 
ds. Praw Pacjenta, a nie Rzecznicy 
Praw Pacjenta.

30. Zakończenie zebrania.

W dniu 15 czerwca 2018 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 5 osób, Członków 
Prezydium, oraz Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej.
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 538/VII P/18 w sprawie 
pokrycia kosztów remontu budynku 
OIPiP – likwidacji szkód powstałych 
w wyniku osuwania się budynku (reali-
zacja zaleceń pokontrolnych).

5. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 539/VII P/18 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komisji 
Socjalnej z dnia 12 czerwca 2018 roku 
na ogólną sumę 1600 zł brutto (jeden 
tysiąc sześćset zł 00/100). 
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11. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
544/VII P/18 w sprawie wydania skie-
rowania do odbycia przeszkolenia po 
przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 
latach, w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarki/położnej (jednej pielęgniarce).

12. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 545/VII P/18 w spra-
wie wskazania przedstawiciela kadry 
dydaktycznej do prac w komisji eg-
zaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
OIPiP w Gdańsku – Kurs specjalistycz-
ny Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych 
– program dla pielęgniarek i położnych.

13. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 546/
VII P/18 w sprawie uruchomienia kształ-
cenia podyplomowego w formie kursu 
specjalistycznego i powołania kierowni-
ka. Miejsce prowadzenia zajęć teoretycz-
nych: obszar działania OIPiP w Gdańsku 
– Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek 
Podstawy opieki paliatywnej.

14. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
547/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisjach egzaminacyjnych w za-
kresie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez Powiślańską Szkołę 
Wyższą w Kwidzynie:
• kurs specjalistyczny Wykonanie 

badania spirometrycznego 
• kurs specjalistyczny Wywiad i ba-

danie fizykalne.
15. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 

548/VII P/18 w sprawie wskazania 
przedstawicieli samorządu do prac 
w komisjach kwalifikacyjnych oraz ko-
misjach egzaminacyjnych w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez Wyższą Szkołę Inżynie-
rii i Zdrowia w Warszawie:

6. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
540/VII P/18 w sprawie przedłużenia 
abonamentu licencji programu LEX 
GAMMA w bieżącej konfiguracji 
z licencją programu LEX OCHRONA 
ZDROWIE na okres od 01 VIII 2018 r. 
do 31 VIII 2019 r.

7. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
541/VII P/18 w sprawie wydania skie-
rowania do odbycia przeszkolenia po 
przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 
latach, w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarki/położnej (jednej pielęgniarce).

8. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
542/VII P/18 w sprawie wydania skie-
rowania do odbycia przeszkolenia po 
przerwie w wykonywaniu zawodu 
łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 
latach, w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarki/położnej (jednej pielęgniarce).

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Aneksu Nr 1 z dnia 15 czerwca 2018 
roku Prezydium Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku do 
Uchwały Nr 107/VII R/18 Okręgowej 
Rady Pielęgniarek Położnych w Gdańsku 
z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie przy-
jęcia Ramowego Programu przeszkolenia 
z dnia 13 września 2017 r., sposobu i try-
bu odbywania zaliczenia przeszkolenia 
przez pielęgniarkę lub położną, które nie 
wykonują zawodu łącznie przez okres 
dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

10. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Ane-
stezjologicznego i Intensywnej Opieki 
o sfinansowanie udziału trzech Człon-
ków Komisji w Sympozjum Sekcji 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Dziecięcej, które odbędzie się w Opale-
nicy w dniach 4-6 października 2018 r. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
543/VII P/18 w tej sprawie.
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pracy od miesiąca sierpnia. Prezydium 
ORPiP, wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom środowiska, ustaliło dodatko-
wy termin zebrania Prezydium na dzień 
20 lipca 2018 r. o godzinie 13:00. Ze-
branie Prezydium będzie dotyczyło 

W dniu 17 marca 2018 roku odbyło się 
zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu udział 
wzięło 19 Członków Rady, Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej oraz czterech Pełno-
mocników ORPiP w Gdańsku. 
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 przed-
stawionego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 99/VIIr/18 w sprawie przy-
jęcia i realizacji wniosku Komisji ds. Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodowego 
z dnia 12 marca 2018 r. na ogólną kwotę: 
106 760,80 zł brutto (sto sześć tysięcy 
siedemset sześćdziesiąt zł 80/100). Prze-
lewy przyznanych refundacji obecnie wy-
konywane są na bieżąco.

5. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
100/VIIr/18 w sprawie zatwierdzenia 
Planu Finansowego 23 Komisji Pro-
blemowych działających przy OIPiP 
w Gdańsku. 

6. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie  
Uchwały Nr 101/VIIr/18 w sprawie 

odwołania pielęgniarki z tytułu nieprzy-
znania refundacji przez Komisję ds. Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodowe-
go za ukończony kurs specjalistyczny 
„Podstawy opieki paliatywnej”. Okręgo-
wa Rada Pielęgniarek i Położnych pod-
trzymała decyzję Komisji ds. Refundacji 
Doskonalenia Zawodowego.

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 102/VIIr/18 w sprawie 
odwołania pielęgniarki z tytułu nieprzy-
znania refundacji przez Komisję ds. Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodowego 
za ukończoną Specjalizację z Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego. Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położnych podtrzy-
mała decyzję Komisji ds. Refundacji 
Doskonalenia Zawodowego.

8. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
103/VIIr/18 w sprawie kontynuacji 
umowy od 01.04.2018 do 31.03.2019 
dotyczącej pakowania zarchiwizowa-
nej dokumentacji OIPiP w Gdańsku 
oraz jej wywiezienia i przechowywa-
nia w archiwum zewnętrznym – firma 
PIKA Sp. z o.o. – zgodnie z potrzebami 
OIPiP oraz obowiązującymi w tej kwe-
stii przepisami.

9. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
104/VIIr/18 w sprawie przedłużenia 
umów od 01.04.2018 do 31.03.2019 

Z prac Rady

wyłącznie przyjęcia Uchwał dotyczą-
cych Prawa Wykonywania Zawodu.

21. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając
 Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Komisje kwalifikacyjne:
•	 edycje realizowane na terenie 

trójmiasta
- Kurs specjalistyczny Wywiad 

i badanie fizykalne
- Kurs specjalistyczny Ordyno-

wanie leków i wypisywanie 
recept cz. I – I edycja

- Kurs specjalistyczny Ordyno-
wanie leków i wypisywanie 
recept cz. II – II edycja

•	 edycje realizowane na terenie 
Kościerzyny
- Kurs specjalistyczny Wywiad 

i badanie fizykalne
- Kurs specjalistyczny Ordyno-

wanie leków i wypisywanie 
recept cz. I – I edycja

- Kurs specjalistyczny Ordyno-
wanie leków i wypisywanie 
recept cz. II – II edycja

Komisje egzaminacyjne: 
•	 edycje realizowane na terenie 

trójmiasta
- Kurs specjalistyczny Wywiad 

i badanie fizykalne
- Kurs specjalistyczny Ordyno-

wanie leków i wypisywanie 
recept cz. I – I edycja

- Kurs specjalistyczny Ordyno-
wanie leków i wypisywanie 
recept cz. II – II edycja

•	 edycje realizowane na terenie 
Kościerzyny
- Kurs specjalistyczny Wywiad 

i badanie fizykalne
- Kurs specjalistyczny Ordyno-

wanie leków i wypisywanie 
recept cz. I – I edycja

- Kurs specjalistyczny Ordyno-
wanie leków i wypisywanie 
recept cz. II – II edycja.

16. Przyjęcie jednogłośnie trzech Uchwał 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-

miotów wykonujących działalność 
leczniczą Indywidualnych Praktyk Pie-
lęgniarskich: Nr 85/IPP/PPL/2018/C, 
Nr 86/IPP/PPL/2018/C, Nr 87/IPP/
PPL/2018/C. 

17. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał dotyczących Prawa Wy-
konywania Zawodu od Uchwały Nr 
832/Z/VII/2018 do Uchwały Nr 848/Z/
VII/2018. Stwierdzenia – 7 (w tym 3 
pielęgniarzy, 3 położne), wpisy do reje-
stru – 7 (w tym jedna położna), wykre-
ślenia z rejestru – 3 (w tym 1 położna).

18. Przyjęcie jednogłośnie Aneksu Nr 1 
z dnia 15 czerwca 2018 roku. Aneks do 
Uchwały Nr 280/VII P/17 Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku z dnia 10 marca 2017 r. 
w sprawie ustalenia zasad finansowania 
form kształcenia podyplomowego pie-
lęgniarek i położnych organizowanych 
przez OIPiP w Gdańsku.

19. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 549/VII P/18 w sprawie 
pokrycia kosztów przejazdu uczest-
ników Specjalizacji z Pielęgniarstwa 
Ginekologiczno-Położniczego na eg-
zamin państwowy w Warszawie. Orga-
nizatorem ww. specjalizacji jest Dział 
Szkoleń przy OIPiP w Gdańsku.

20. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka przedstawiła pismo, prośbę z Powi-
ślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 
o przełożenie terminu zebrania Prezy-
dium ORPiP w Gdańsku z dnia 13 lipca 
2018 roku na późniejszy, ze względu 
na otrzymanie przez Absolwentów dy-
plomów ukończenia studiów w dniu 14 
lipca 2018 roku. Zaplanowane zebranie 
Prezydium dnia 13 lipca 2018 r. nie po-
zwoli Absolwentom na złożenie kom-
pletnej dokumentacji do uzyskania Pra-
wa Wykonywania Zawodu i podjęcia 
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jęcie jednogłośnie Aneksu nr 1 z dnia 
15.06.2018 roku do Uchwały nr 4/ 
VIIr/15 Okręgowej Rady pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku z dnia 
10.11.2015 r. sprawie upoważnienia 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku do podej-
mowania uchwał dotyczących prawa 
wykonywania zawodu oraz podejmo-
wania decyzji w sprawie przeszkolenia 
po 5-letniej przerwie w wykonywaniu 
zawodu w VII kadencji.

6. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
109/VIIr/18 w sprawie kontynuacji 
ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej Pielęgniarek i Położnych zrze-
szonych w OIPiP w Gdańsku za okres 
od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. (wg 
wskazań Zjazdu Delegatów).

7. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
110/VIIr/18 w sprawie przyjęcia Re-
gulaminu Organizacyjnego Szkoleń 
Specjalizacyjnych realizowanych przez 
Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku. Ko-
rekty zostały podyktowane wdrożeniem 
zasad RODO.

8. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 111/VIIr/18 w sprawie 
przyjęcia dwóch Regulaminów Orga-
nizacyjnych Szkoleń: kwalifikacyj-
nych i specjalistycznych realizowanych 
przez Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku. 
Korekty zostały podyktowane wdroże-
niem zasad RODO.

9. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 112/VIIr/18 w sprawie 
odwołania pielęgniarki z tytułu nieprzy-
znania refundacji przez Komisję ds. Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodowe-
go za ukończony kurs specjalistyczny 
„Szczepienia Ochronne”. Okręgowa 

Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku postanowiła podtrzymać decyzję 
Komisji ds. Finansowania Doskona-
lenia Zawodowego – tj. nieprzyznania 
refundacji. Wymusza to postępowanie 
regulaminowe.

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 113/VIIr/18 w sprawie 
odwołania pielęgniarki z tytułu nieprzy-
znania refundacji przez Komisję ds. 
Finansowania Doskonalenia Zawodo-
wego za ukończoną Specjalizację z Pie-
lęgniarstwa Chirurgicznego. Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku postanowiła podtrzymać decyzję 
komisji ds. Finansowania Doskonalenia 
Zawodowego – tj. nieprzyznania refun-
dacji. Wymusza to postępowanie regu-
laminowe.

11. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 114/VIIr/18 w sprawie 
odwołania pielęgniarki z tytułu nieprzy-
znania refundacji przez Komisję ds. Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodowe-
go za ukończoną Specjalizację z Pielę-
gniarstwa Zachowawczego. Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku postanowiła zmienić decyzję Ko-
misji ds. Finansowania Doskonalenia 
Zawodowego. Pielęgniarka dołączyła 
bardzo istotne dla sprawy dokumenty, 
po zapoznaniu się z dodatkowymi do-
kumentami złożonymi w odwołaniu 
ORPiP w Gdańsku postanowiła przy-
znać refundację zgodnie z regulaminem 
§ 4 pkt. 1 p. pkt. „C”.

12. Przedstawienie bieżących informacji:
Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
omówiła i przedstawiła w prezentacji:
• zakończenie obchodów Międzyna-

rodowego Dnia Pielęgniarki i Położ-

z dwoma prawnikami, posiadającymi 
wiedzę z zakresu znajomości i stoso-
wania przepisów prawa karnego mate-
rialnego i procesowego, do wyłącznej 
dyspozycji Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. 

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 105/VIIr/18 w sprawie za-
twierdzenia Bilansu Finansowego wraz 
z rachunkiem zysków i strat za 2017 rok.

11. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 106/VIIr/18 w sprawie 
powołania Przewodniczącej Komi-
sji ds. Pielęgniarstwa Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii działającej przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku.

12. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
projektu Uchwały Nr 107/VIIr/18 
w sprawie przyjęcia Ramowego Pro-
gramu przeszkolenia z dnia 13 września 
2017 r., sposobu i trybu odbywania oraz 
zaliczenia przeszkolenia przez pielę-
gniarkę lub położną, które nie wykonu-
ją zawodu łącznie przez okres dłuższy 
niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

13. Sprawy bieżące:
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka omówiła przeprowadzoną przez 
Komisję Rewizyjną kontrolę w Dziale 
Szkoleń oraz Komisji ds. Refundacji 
Doskonalenia Zawodowego. W dziale 
Szkoleń wszelkie zalecenia i zastrze-
żenia pozostawione po poprzedniej 
kontroli zostały zrealizowane. Obecnie 
Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrze-
żeń. Kontrola Komisji ds. Refundacji 
Doskonalenia Zawodowego została 
dokonana wnikliwie przez Komisję 
Rewizyjną i oceniona pozytywnie. Na-
stępnie o przeprowadzonych kontrolach 
wypowiedziała się Przewodnicząca 
Komisji rewizyjnej, Pani Grażyna 
ropel, która przedstawiła przebieg po-

wyższych kontroli, gdzie szczególnie 
podkreśliła profesjonalizm Pana Ma-
cieja Jabłczyńskiego, Członka Komisji 
ds. Refundacji Doskonalenia Zawodo-
wego, który podczas prowadzonej kon-
troli wykazał się ogromną znajomością 
wszelkich rozpatrywanych wniosków 
przez Komisję, jak i wszystkich zagad-
nień dotyczących działalności Komisji 
ds. Refundacji Doskonalenia Zawodo-
wego. Pani Przewodnicząca Komisji 
rewizyjnej poinformowała, iż Komi-
sja nie wniosła uwag co do kontrolo-
wanych działów. 

14. Zakończenie zebrania.

W dniu 15 czerwca 2018 roku odbyło się 
zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu udział 
wzięło 16 Członków Okręgowej Rady, 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej, Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych oraz jeden Pełno-
mocnik ORPiP.
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 108/VIIr/18 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosku Komisji 
ds. Finansowania Doskonalenia Zawo-
dowego z dnia 13 czerwca 2018 r. na 
ogólną kwotę: 12 300 zł brutto (dwa-
naście tysięcy trzysta 00/100).

5. Przedstawienie i omówienie oraz przy-
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dycznych do pracy na oddziałach 
(która rozwiązuje się sama) – jak 
się okazało, Ratownicy Medycz-
ni nie są już zainteresowani taką 
ofertą, bo chcą zarabiać więcej niż 
pielęgniarki; Ratownicy, wzorem 
Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych 
oraz Fizjoterapeutów, chcą mieć 
swój Samorząd Zawodowy, szacu-
nek i godziwe wynagrodzenie!

• wstępną realizację budżetu OIPiP 
w Gdańsku za pierwsze półrocze 
roku 2018, gdzie pełne zamknięcie 
budżetu nastąpi w miesiącu wrze-
śniu i zostanie ono przedstawione 
szczegółowo ORPiP. Pani Prze-
wodnicząca podkreśliła, iż nadal 
jest brak umowy na dotację z Mini-
sterstwa Zdrowia. Warunki są nego-
cjowane, uzasadnienia zostały prze-
słane. Podkreśliła, iż dzięki wielkiej 
dyscyplinie finansowej i gospodar-
ności – pomimo wielu działań i no-
wych wyzwań i potężnej aktywno-
ści naszej OIPiP, remontom i inwe-
stycjom w wyeksploatowany sprzęt 
zarówno biurowy, jak i szkoleniowy 
– trzymamy się reżimowo ram zało-
żonego planu budżetowego,

• informację dotyczącą kolejnego 
spotkania Wojewódzkiej Rady Dia-
logu Społecznego poświęconego 
Ochronie Zdrowia, gdzie omówio-
ne zostaną zagadnienia dotyczące: 
	– opieki nad kobietami ciężar-

nymi oraz sytuacji w zakresie 
położnictwa i izb porodowych 
w województwie pomorskim, 

	– funkcjonowania Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w woje-
wództwie pomorskim, w tym 

świadczenia lekarza POZ, pie-
lęgniarki POZ, położnej POZ, 
pielęgniarki/higienistki szkolnej,

	– bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców województwa 
pomorskiego w świetle refor-
my Państwowego Ratownic-
twa Medycznego,

	– funkcjonowania szpitali po-
wiatowych i otwartej służby 
zdrowia, 

• zaproszenie przesłane przez Gdań-
ski Ośrodek Pomocy Psycholo-
gicznej dla Dzieci i Młodzieży na 
Rodzinny Festyn z okazji Dnia 
Ojca, który odbędzie się 23 czerw-
ca 2018 r. (sobota) w Teatrze Le-
śnym, ul. Jaśkowa Dolina 45, 
Gdańsk Wrzeszcz, na który ser-
decznie zapraszamy,

• akcję ,,Mamo, Tato napisz list do 
nienarodzonego dziecka”, która 
kolejny raz cieszyła się zaintereso-
waniem i była doskonałą promocją 
naszych profesji,

• wspaniały festyn rodzinny z Okazji 
Dnia Dziecka w Szpitalu Coperni-
cus, który w tym roku był wyjątko-
wo olbrzymi i wypełniony niezli-
czoną liczbą atrakcji, a udział na-
szej OIPiP w Gdańsku był niezwy-
kłą okazją do promocji naszych 
profesji i działań prospołecznych,

• informację z Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych dotyczącą 
monitoringu mediów.

13. Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka zaprasza Koleżanki i Kolegów do 
zapoznawania się na stronie interneto-
wej OIPiP w Gdańsku z niezwykle waż-
nymi informacjami, których jest bardzo 

nej, trwających od 03.04.2018 r. do 
14.06.2018 r. na terenie naszej roz-
ległej OIPiP (od Chojnic aż po Hel), 

• szczegółowo zakres remontu wy-
konanego w Okręgowej Izbie Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku 
oraz wokół budynku. Remont był 
rozległy – został przeprowadzony 
zgodnie z zaleceniami Inspektora 
Budowlanego. Jednocześnie bar-
dzo podziękowała Pracownikom 
OIPiP za to, iż mając na uwadze 
dobro Interesantów pracowali 
w czasie remontu nieprzerwanie,

• realizację na bieżąco refundacji 
z tytułu zakończenia doskonalenia 
zawodowego, które zostały przy-
znane przez Komisję ds. Refunda-
cji Doskonalenia Zawodowego, na 
podstawie złożonych wniosków; 
Będziemy robić wszystko, aby 
transza przyznana na tej Radzie 
zrealizowana była do końca lipca – 
powiedziała Przewodnicząca Anna 
Czarnecka,

• istotną, przesłaną przez Obserwa-
tora z ramienia OIPiP w Gdańsku, 
Panią mgr Aldonę Rogalę, notatkę 
z posiedzenia Rady Pomorskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Na 
zebraniu przedstawionych zosta-
ło wiele ważnych zagadnień. Na 
szczególne podkreślenie zasługu-
je sprawozdanie dotyczące skarg 
i wniosków wpływających do Po-
morskiego Oddziału NFZ, w któ-
rym Dyrektor ds. Medycznych, 
Pani Małgorzata Grodziewicz, 
podkreśliła fakt, iż w pierwszym 
kwartale 2018 r. Pomorski Oddział 

NFZ ma najmniej zgłaszanych 
skarg w skali całego kraju, mimo 
że jest udostępniona i działa ca-
łodobowa bezpłatna infolinia dla 
świadczeniobiorców,

• bieżącą sytuację dotyczącą nego-
cjacji Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych z Ministrem Zdro-
wia w sprawie warunków pracy 
i strategii pielęgniarstwa (w chwili 
obecnej negocjacje są tajne i zmie-
niają się niezwykle dynamicznie 
– wkrótce poznamy ich konkrety 
– tuż po obradach czerwcowych 
NRPiP w Warszawie),

• zasady podziału 4x400 stosowane 
w województwie pomorskim oraz 
w kraju,

• korespondencję e-mailową z Panią 
Pielęgniarką, która dotyczy prze-
rwy w wykonywaniu zawodu oraz 
w opłacaniu składek członkow-
skich w okresie pobytu w kraju, 
jak i poza jego granicami. Sprawa 
została przekazana Pani Mecenas,

• informację dotyczącą Debaty pt. 
,,Katastrofa demograficzna – kto 
za nią odpowiada?”, która odbę-
dzie się w dniu 17 czerwca 2018 r. 
w Europejskim Centrum Solidar-
ności w Gdańsku, otrzymaną od 
Pani Ireny Samson,

• zgłoszony problem, zrealizowane 
skuteczne działania przez Przewod-
niczącą oraz odpowiedź Dyrektora 
Szpitali Polskich w Sztumie na pi-
smo z dnia 04.06.2018 r. w sprawie 
trudnej sytuacji Oddziału Ginekolo-
giczno-Położniczego, jak i organi-
zacji pracy Pań Położnych,

• sytuację naboru Ratowników Me-



24 Biuletyn Informacyjny  nr 7-8/2018 25

Kalendarium

3 czerwca
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc brały udział w ZACZAROWANYM 
DNIU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAW-
NEGO w Centrum Rehabilitacyjno-Rekre-
acyjnym Dobry Brat w Osieku. Dzieciom 
wręczono prezenty otrzymane pro bono od 
Naszego Środowiska Pielęgniarskiego, co 
było doskonałą promocją naszych profesji 
i wielką radością dla dzieci. Wszystkim 
Koleżankom i Kolegom Darczyńcom dzię-
kujemy za bardzo dobre serca i energię!
Polecamy fotorelację w aktualnościach na  
stronie: www.oipip.gda.pl 

2 czerwca
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wi-
ceprzewodniczące, Sekretarz i Skarbnik 
ORPiP w Gdańsku brały udział w uroczy-
stym otwarciu POMORSKIEGO OŚROD-
KA TERAPII LASEROWEJ im. FUNDA-
CJI POLSAT. To wielkie i ważne wydarzenie 
nie tylko dla Społeczności Lokalnej, gdyż 
w Pomorskim Ośrodku będą się mogły le-
czyć dzieci z całego kraju. GRATULACJE!
Równolegle ważnym wydarzeniem był wspaniały FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA. 
Wspaniale zorganizowany, wypełniony ogromem nagród, niespodzianek i atrakcji dał wie-
le radości i uśmiechów DZIECIOM, RODZICOM I DZIADKOM. Stoiska medyczne, po-
miary parametrów życiowych i wykonywanie innych badań, np. PSA czy poziomu wit. D 
oraz porady Położnych – to wspaniała promocja naszych profesji i współpracy interdyscy-
plinarnej. Zaangażowanie wielu Ludzi dało wspaniałe efekty!
Kiedy się śmieje dziecko – śmieje się cały świat!
Polecamy fotorelację w aktualnościach na stronie: www.oipip.gda.pl 

dużo i są zamieszczane na bieżąco, na-
wet w godzinach wieczornych.

14. Pani Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc złożyła podziękowa-
nie za włączenie się Przedstawicieli 
OIPiP w Gdańsku w pracę podczas Fe-
stynu z okazji Dnia Dziecka.

15. Członek OrPiP w Gdańsku, Pani Ka-
tarzyna Kretowicz podziękowała Pani 
Przewodniczącej – Annie Czarneckiej, 
Paniom Wiceprzewodniczącym: Danu-
cie Adamczyk-Wiśniewskiej i Marze-
nie Olszewskiej-Fryc oraz Sekretarzo-
wi – Jolancie Zając za udział w bardzo 
cennych spotkaniach ze Studentami 
z Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego przybliżającymi im działalność 
naszego Samorządu Zawodowego.

16. Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka:
• przedstawiła propozycję/działa-

nia Powiślańskiej Szkoły Wyższej 
dotyczące przeznaczenia środków 
z Krajowego Funduszu na kształ-
cenie pielęgniarek, pielęgniarzy 

i położnych w Szpitalach na Po-
morzu DLA Pomorza i Pomorzan,

• podziękowała Członkom Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych 
za podejmowaną pracę na rzecz 
Naszego Środowiska Zawodowe-
go. Podkreśliła ogromne znaczenie 
wszelkich działań dla całego śro-
dowiska pielęgniarek, pielęgniarzy 
i położnych,

• przedstawione zostały wyniki 
kolejnych kontroli Komisji re-
wizyjnej (z ostatniego kwartału) 
– stwierdzono prawidłowość dzia-
łań, bez uwag,

17. Przewodnicząca Komisji rewizyjnej 
zwróciła uwagę na konieczność zgła-
szania nieobecności na Prezydium i Ra-
dzie – co m.in. oszczędzi koszty druku 
obszernych materiałów.

18. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając
 Sekretarz ORPiP w Gdańsku

UWAGA!
Komunikat dla Osób prowadzących DZIAłALNOŚĆ LeCZNICZĄ 

(indywidualne lub grupowe praktyki)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku informuje, że PISMO OD MINI-
STRA ZDROWIA ostrzega i przypomina o konieczności dbałości o aktualność danych 
Waszych praktyk polegającej na: stałej aktualizacji danych, tj. adres do korespondencji 
w księdze rPWDL i adres do doręczeń podany w Centralnej ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej muszą być identyczne.
Weryfikacja zgodności ww. danych i wprowadzenie ewentualnych zmian jest obowiąz-
kiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu 
praktyki pielęgniarskiej/położniczej. 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku informuje, że powyższe zmiany powinny 
być wprowadzone do 1 września 2018 r., a wszelkie inne zmiany aktualizujące – na bieżąco.
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9 czerwca 
W Hotelu Marina Przewodnicząca Anna Czarnecka otworzyła i prowadziła konferencję 
zorganizowaną przez OIPiP w Gdańsku (wspólnie z ORzOZ) dla Kadry Zarządzającej 
Pionem Pielęgniarstwa w Województwie Pomorskim celem wzmocnienia PRZYWÓDZ-
TWA. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zagadnienia branżowe i praw-
ne oraz z obszaru sztuki zarządzania są przez nas ustawicznie pogłębiane/aktualizowane. 
Prawidłowa organizacja pracy to klucz do bezpieczeństwa wykonywania naszych profesji 
oraz bezpieczeństwa naszych Pacjentów!

8 czerwca
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc i Członek ORPiP w Gdańsku Anna 
Kosowska brały czynny udział w postępo-
waniu konkursowym na stanowisko Na-
czelnej Pielęgniarki Szpitala dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych w Starogardzie 
Gdańskim. Konkurs wygrała Pani Edyta 
Karcz – serdecznie GRATULUJEMY!

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl

10 czerwca
Przedstawicielki OIPiP w Gdańsku – Przewod-
nicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodniczą-
ca Marzena Olszewska-Fryc – brały udział we 
wzruszającej akcji charytatywnej „OGRÓD 
NADZIEI” wspierającej rozwój Hospicjum 
znajdującego się w Szpitalach Tczewskich.
Polecamy fotorelację w aktualnościach na 
stronie: www.oipip.gda.pl

11 czerwca
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czar-
necka brała aktywny udział w obradach 
zwołanego PILNIE Prezydium NRPiP. 
Prezydium było kilkugodzinne i dwu-
etapowe: w siedzibie NRPiP, a następnie 
WSPÓLNIE w siedzibie Zarządu OZZ-
PiP. Głównym tematem obrad były losy 
„4x400” oraz Strategii Pielęgniarstwa 
Polskiego i trwających w tych tematach 
negocjacji z Ministrem Zdrowia. Podwy-
żek wynagrodzenia oraz wzrostu wskaź-
nika podstawy – nie odpuścimy!

12 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w ostatnim etapie postępowania konkurso-
wego na stanowisko Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. Wyło-
nionemu Kandydatowi – GRATULUJEMY!
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13 czerwca 
W Parku Technologicznym w Gdyni odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację 
„Rodzić po Ludzku” z Warszawy we współpracy z Fundacją „MaMy Szczęście” i Urzę-
dem Miasta Gdyni pt. „Położne kobietom – siła porozumienia”. W konferencji uczestni-
czyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

14 czerwca
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprze-
wodnicząca Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
oraz Pierwsza Przewodnicząca Władysława 
Murawska brały udział w uroczystości Czepko-
wania w GUM-ed. To wzniosłe i wzruszające 
wydarzenie! Przewodnicząca Anna Czarnecka 
podkreśliła, jak wiele Samorząd Zawodowy 
wraz z OZZPiP wzmocnionymi siłami wspól-
nie robią, aby nareszcie wykonywanie naszych 
profesji w Polsce było intratne i atrakcyjne. Ne-
gocjujemy z MZ MOTYWATORY do pracy 
w Polsce – podkreśliła Anna Czarnecka.

14 czerwca
Przewodnicząca i Wiceprzewodniczące brały udział we wspaniałej – już XVI konferencji 
organizowanej przez Komisję ds. Opieki Długoterminowej i Komisję ds. Leczenia Ran 
przy OIPiP w Gdańsku. Licznie przybyli Goście oraz Uczestnicy dziękowali serdecznie 
Organizatorom, a Organizatorzy – dziękowali za tak wielkie zainteresowanie oraz nie-
ustanną chęć pogłębiania swojej wiedzy i wymiany doświadczeń zawodowych. Atmosfera 
była niesamowicie budująca i wzmacniająca nasze siły, chęci oraz możliwości. Wszystkie 
wykłady – bardzo praktyczne i na wysokim poziomie. Fascynujące! Polecamy fotorelację 
w aktualnościach na stronie: www.oipip.gda.pl

14 czerwca
W Urzędzie Marszałkowskim, na zaproszenie Prezesa Spółki Copernicus, Ewa Bogdań-
ska-Ból – Skarbnik ORPiP w Gdańsku wzięła udział w uroczystych obchodach 5-le-
cia Spółki Copernicus PL. GRATULUJEMY ROCZNICY I ŻYCZYMY KOLEJNYCH 
WSPANIAŁYCH LAT!
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15 czerwca 
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła kilkugodzinne obrady Pre-
zydium, a następnie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Polecamy proto-
koły z tych obrad w niniejszym Biuletynie. Przewodnicząca przedstawiła Radzie fakt, iż w ra-
mach wielu działań naszej Izby – w naszym województwie sprawy braku kadry medycznej 
omawiane i przedstawiane oraz podnoszone są wspólnie z Izbą Lekarską. Dobre obsady ka-
drowe i bezpieczeństwo oraz jakość świadczeń zdrowotnych to przecież nasz wspólny CEL!

15 czerwca 
W Szpitalu Copernicus PL Sp. z o.o. od-
było się szkolenie dla położnych i pie-
lęgniarek, zorganizowane przez Family 
Serwis Pelargos. Przedstawiono m.in. 
zagadnienia: Neurorozwojowe standardy 
postępowania z noworodkiem i niemowlę-
ciem w zakresie pielęgnacji, Rozszerzanie 
diety zdrowego niemowlęcia a możliwość 
wystąpienia niepożądanych objawów ze 
strony układu pokarmowego, odporno-
ściowego oraz skóry. W szkoleniu udział wzięły Wiceprzewodniczące ORPiP: Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska oraz Marzena Olszewska-Fryc.

OGÓLNOPOLSKI zWIĄZEK zAWODOWy 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

zARZĄD KrAjOWy 
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Bydgoszcz, dnia 13.06.2018r 
       

ZK-623/VII/2018  
 

 
S T A N O W I S K O 

ZARZĄDU KRAJOWEGO 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  

w Warszawie 
 

w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy 
zawodowej pielęgniarek i położnych 

 
 
 
Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek  

i Położnych w Warszawie, po zapoznaniu się z końcowymi propozycjami przedstawionymi 
przez Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi poprawy 
warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz po 
przeprowadzeniu dyskusji, zmuszeni jesteśmy odrzucić zaproponowany pakiet zmian.  

 
Ocena Zarządu Krajowego OZZPiP jest jednoznaczna. Przekazane propozycje są 

w naszym przekonaniu NIEWYSTARCZAJĄCE, w szczególności z dokonywanymi 
równolegle zmianami zasad wynagradzania innych grup zawodowych, w tym lekarzy  
i ratowników medycznych, a także wysoce niekorzystnymi i dyskryminującymi 
pielęgniarki i położne zapisami ustawy z 08.06.2017r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017r. poz. 1473), które, 
przypominamy, wprowadzone były w brzmieniu nieakceptowanym przez OZZPiP. 

 
Zarząd Krajowy OZZPiP zwraca również uwagę, że propozycja końcowa Ministra 

Zdrowia i Prezesa NFZ jako warunki brzegowe do zawarcia Porozumienia w żaden sposób 
nie spowoduje odwrócenia negatywnych trendów dotyczących zmniejszania się 
liczebności grupy zawodowej pielęgniarek i położnych zdiagnozowanych w opracowanym 
przez Ministerstwo Zdrowia dokumencie pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa  
i położnictwa w Polsce”. 

  
W ocenie Zarządu Krajowego OZZPiP konieczna jest zatem ponowna ocena 

działań, jakie chce osiągnąć Rząd RP w celu zapewnienia właściwego miejsca 
pielęgniarkom i położnym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, w jaki sposób Rząd 
RP zamierza w rzeczywistości zadbać o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami,  
w jaki sposób Rząd RP zabezpieczy ilość wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej  
i położniczej na należytym poziomie oraz jakie podejmie działania powodujące wzrost 
atrakcyjności zawodu pielęgniarki i położnej.  
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Zarząd Krajowy OZZPiP stara się szukać różnych możliwości rozwiązania 
KRYZYSU, jaki powstał w Polsce w kwestii wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych. 
W tych warunkach domagamy się wprowadzenia przez stronę rządową i NFZ zmian w 
następujących obszarach: 

 
1/ Zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
przynajmniej w zakresie znacznego podwyższenia współczynników pracy przypisanych 
dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Szczególnie wrażliwa jest kwestia 
pozostawienia na niezmienionym poziomie współczynnika pracy 0,64 w Lp. 9 Załącznika 
do ustawy. W tej grupie jest najwięcej czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych. 
Pozostawienie najliczniejszej grupy pielęgniarek i położnych – wykwalifikowanych 
specjalistów, wykonujących zawody w pełni samodzielne, regulowane prawem krajowym 
i europejskim, na takim poziomie wynagradzania jak zawody pozbawione tych cech (np. 
opiekun medyczny czy sekretarka medyczna) jest nie do pogodzenia z zasadami 
współżycia społecznego.   

 
2/ Potwierdzenia gwarancji działania podwyżki 4 x 400,-zł. brutto brutto po 

31.08.2019r., ale także strategicznej decyzji nakazującej pracodawcom włączenie od 
01.09.2018r. pielęgniarkom i położnym z w/w kwot przynajmniej kwoty 1.200,-zł. 
miesięcznie brutto do wynagrodzenia zasadniczego.  

 
3/ Podniesienia rangi zawodu pielęgniarki i położnej m.in. poprzez realizację 

propozycji rozszerzenia podwyżki 4 x 400,-zł. brutto brutto o kolejne dodatkowe kwoty 
przekazywane przez NFZ świadczeniodawcom na podstawie OWU. Decyzja o terminie 
uruchomienia tej wypłaty musi być szybsza niż pierwotna propozycja strony rządowej  
i winna obejmować wszystkie rodzaje świadczeń dla których działa obecna podwyżka  
4 x 400,-zł. brutto brutto. 

 
4/ Wprowadzenia w życie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2295). 
Oczekujemy, aby końcowy efekt zmian spowodował nałożenie na świadczeniodawców 
obowiązku spełnienia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych (w tym 
wprowadzenie obowiązku posiadania odpowiednich kwalifikacji), od spełnienia którego 
uzależnione będzie otrzymanie lub utrzymanie kontraktu z NFZ na świadczenia medyczne 
z zakresu lecznictwa szpitalnego. Zakresy minimalnych norm zostały już wynegocjowane 
w Ministerstwie Zdrowia jeszcze w 2015r. i oczekiwane jest bezwzględne wprowadzenie 
ich do realizacji.  

 
5/ Uzgodnienia pomiędzy Stronami ponownej oceny realizacji warunków 

ewentualnego Porozumienia oraz zrewaluowanie realizacji jego postanowień najpóźniej  
w styczniu 2020r. 

 
OZZPiP domaga się również pilnej realizacji innych kwestii zdiagnozowanych  

w dokumencie pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”  

 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zarząd Krajowy z siedzibą w Warszawie 

ul. Podwale 11 lok. 311 | 00–252 Warszawa tel. (022) 504 42 67 | 504 42 69 | fax. (022) 504 42 54 | e-mail: biuro@ozzpip.com.pl | www.ozzpip.com.pl 
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w różnych pozostałych obszarach negocjowanych przez Strony, jednak warunki brzegowe 
do zawarcia ewentualnego porozumienia zostały określone w w/w punktach. 
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18 czerwca
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w obradach Prezydium NRPiP, 
a następnie jako Członek – w pracach Komisji Warunków Pracy i Płacy działającej przy 
NIPiP. Kolejne obrady Komisji odbyły się również w dniu następnym – po obradach NRPiP. 
Intensyfikacja prac jest bardzo ważna ze względu na trwające negocjacje płacowe z MZ.

19-20 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
oraz Członek Rady Anna Raj brały udział w posiedzeniu NRPiP w Warszawie. Obrady 
były bardzo aktywne. Robimy wszystko, aby Strategia Pielęgniarstwa skutecznie uatrak-
cyjniła wykonywanie naszych zawodów w Polsce. Wynagrodzenie i normy obsad dyżuro-
wych/warunki pracy – to PODSTAWA.

20 czerwca 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w obradach Rady Społecz-
nej w Wojskowej Przychodni w Gdyni. 

20 czerwca 
W szpitalu Marynarki Wojennej odbyły się konkursy na stanowiska Pielęgniarek Oddzia-
łowych prowadzone przez Wiceprzewodniczącą Marzenę Olszewską-Fryc. WYGRANYM 
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

22 czerwca
Przy współudziale Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc został przeprowa-
dzony egzamin kursu RKO zorganizowany przez OIPiP. 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc otworzyła konferencję szkoleniową zorga-
nizowaną przez OIPiP i firmę Nestle dla pielęgniarek i położnych środowiska rodzinnego.
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22 czerwca
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku Danuta Adamczyk-Wiśniewska uczestniczyła 
w uroczystym otwarciu po remoncie Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu św. Wincentego 
a Paulo w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

27 czerwca 
W UCK na zaproszenie Przewodniczącej Zespołu mgr Marioli Wysockiej Przewodnicząca 
Anna Czarnecka uczestniczyła w otwarciu szkolenia i warsztatów zorganizowanych przez 
Zespół ds. Profilaktyki Odleżyn i Leczenia Ran. Zespół działa bardzo prężnie i z pasją, a in-
nowacje w dziedzinie profilaktyki i leczenia ran – nie są MEDYCZNEMU PERSONELOWI 
UCK obce, a wręcz przeciwnie – są chętnie poznawane i wdrażane. GRATULUJEMY!

XII Ogólnopolski Konkurs 
„Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”

W dniu 08.03.2018 r. odbył się drugi etap 
konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 
2017”. Celem konkursu jest wyłonienie i na-
grodzenie pielęgniarek liderów o wysokim 
przygotowaniu zawodowym, etycznym i ak-
tywnym zaangażowaniu na rzecz środowi-
ska pielęgniarskiego. 
Drugi etap tego przedsięwzięcia, który 
w całej Polsce przebiegał tego samego dnia, tj. 
08.03.2018 r., w godzinach od 12.00 do 13.00, 
polegał na rozwiązaniu testu składającego się 
z 60 zadań jednokrotnego wyboru. W wyniku 
postępowania konkursowego jury wyłoniło 
czterech laureatów drugiego etapu konkursu 
„Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”, są to: 
•• I miejsce: Pani Sandra jaffke-Dettlaff 

reprezentująca Szpital Pucki (Oddz. Cho-
rób wewnętrznych) oraz ex aequo Pan 
Szymon bielicki ze Szpitala Specjali-
stycznego im F. Ceynowy w Wejherowie

•• II miejsce: Pani Katarzyna Wójcik re-
prezentująca UCK w Gdańsku (Klinika 
Anestezjologii) 

•• III miejsce: Pani Paulina Kolaska repre-
zentująca 7 Szpital Marynarki Wojennej 

Laureatki oraz laureata uhonorowano na-
grodami książkowymi, które ufundował ZG 
Gdańskiego Oddziału PTP, ponadto Pani 
Sandra Jaffke-Dettlaff oraz Pan Szymon 
Bielicki będą reprezentowali nasz okręg 
w III etapie konkursu, który odbędzie się 
w Krakowie w dniu 11.05.2018 r. 
Kolejny, trzeci etap konkursu polega na ust-
nym zaprezentowaniu jury konkursowemu 
koncepcji, projektu, dotyczącego następu-
jącego zagadnienia: „Budowanie autorytetu 
zawodowego przez pielęgniarkę w miejscu 
pracy”.
Laureatkom, laureatowi, a także wszystkim 
uczestnikom tej edycji konkursu, serdecznie 
gratulujemy, trzymamy kciuki za naszych 
przedstawicieli podczas trzeciego etapu 
konkursu. 

H. Nowakowska
Członek Zarządu Gdańskiego Oddziału PTP

Uczestnicy Konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”
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Kadrą Pielęgniarską nie ma, gdyż Polska 
jest doskonałą kuźnią Kadry Medycznej, 
lecz trzeba zastosować system zachęt, aby 
ta kadra chciała pracować w Polsce oraz 
by obecna – dojrzała/doświadczona Kadra 
miała motywację i dobre warunki do pra-
cy i nieodchodzenia na emeryturę mimo 
nabywanych uprawnień emerytalnych… 
tylko tak można uzupełnić lukę/następ-
stwo pokoleniowe, ale to dotyczy SZCZe-
GÓLNIe SFery FINANSOWej, czyli 
uatrakcyjnienia wynagrodzeń za trudną 
i arcyodpowiedzialną pracę. 

OIPiP w Gdańsku, a dokładnie Komi-
sja ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania 
i Wychowania przygotowała bardzo rze-
telnie RAPORT/ANALIZĘ AKTUALNEJ 
SYTUACJI PIELĘGNIARSTWA W ŚRO-
DOWISKU NAUCZANIA I WYCHO-
WANIA – który wręczyliśmy każdemu 
z Członków WRDS, a wcześniej przesłali-
śmy pocztą do wszystkich decydentów (tj. 
Wojewoda, Marszałek, dyr. Departamentu 
Oświaty i Sportu w UM etc.). Na tej pod-
stawie w ww. stanowisku dotyczącym oceny 
funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdro-

wotnej wpisa-
no informację 
o zagrożeniu 
załamania sys-
temu opieki 
z d r o w o t n e j 
w szkołach oraz 
o konieczno-
ści wdrożenia 
systemu zachęt 
w celu pozyska-
nia wykwalifi-
kowanej Kadry 
Pielęgniarskiej. 
Pan Wojewo-
da podkreślił, 

iż materiał otrzymany z OIPiP w Gdańsku 
będzie załącznikiem do Stanowiska WRDS 
skierowanego do Ministra Zdrowia.

Marszałek Woj. Pomorskiego ds. Ochro-
ny Zdrowia Paweł Orłowski również w swo-
jej wypowiedzi odniósł się do prezentacji 
Przewodniczącej ORPiP Anny Czarneckiej, 
podkreślając, że prowadzimy wspólnie wie-
le rozmów i działań naprawczych w kierun-
ku uatrakcyjnienia wykonywania profesji 
Pielęgniarki i Położnej w woj. pomorskim. 
Liczne inwestycje w modernizacje placó-
wek medycznych podległych Marszałkowi 
oraz prawidłowa organizacja pracy i wzrost 
wynagrodzeń – mają miejsce i są kluczem 
do sukcesu!

Na zakończenie Anna Czarnecka podzię-
kowała Członkom WRDS za wrażliwość na 
zgłaszane i przedstawiane problemy oraz 
wspólne próby ich rozwiązywania na bieżą-
co, co daje strefę komfortu. Wszystkie Sta-
nowiska przyjęte przez WRDS są oparte na 
faktach/rzeczywistości i powstają w duchu 
konstruktywnym. 

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

XXIV plenarne posiedzenie 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 28.06.18 r. Przewodnicząca Anna 
Czarnecka uczestniczyła w XXIV plenarnym 
posiedzeniu WRDS w Sali Herbowej Urzędu 
Marszałkowskiego na zaproszenie Wojewody 
Pomorskiego Dariusza Drelicha – Przewod-
niczącego WRDS w Gdańsku. W obradach 
uczestniczyła również Pielęgniarka Ilona 
Kwiatkowska-Falkowska – Członek Zespołu 
ds. Ochrony Zdrowia WRDS w Gdańsku oraz 
Pielęgniarka Krystyna Dębkowska – Członek 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 
Jak widać, wszędzie tam, gdzie omawiane 
są sprawy Służby Zdrowia – naszych pro-
blemów oraz sposobów ich rozwiązywania 
– JESTEŚMY AKTYWNI w myśl zasady: 
NIC O NAS BEZ NAS!

Dowodem na to, jak ważny w naszym 
województwie jest Dialog Społeczny oraz 
omawianie i rozwiązywanie problemów na 
bieżąco, a także jak poważne jest podejście 
do ORGANIZACJI I SYTUACJI OCHRO-
NY ZDROWIA – jest fakt, iż już kolejny raz 
cały porządek obrad WRDS był poświęcony 
tej tematyce.

Pan Wojewoda Pomorski Dariusz Dre-
lich otworzył posiedzenie, a Jerzy Karpiński 
– Dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego – omówił następu-
jące zagadnienia:
• Ocena opieki nad kobietami ciężarny-

mi oraz sytuacja w zakresie położnic-
twa i izb porodowych w województwie 
pomorskim (w tym kwestie znieczuleń 
i tzw. cięć cesarskich) – projekt tema-
tycznego stanowiska;

• Coroczna ocena funkcjonowania szpita-
li powiatowych i otwartej służby zdro-
wia – projekt tematycznego stanowiska;

• Ocena funkcjonowania Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w województwie 
pomorskim – projekt stanowiska;

• Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców województwa pomor-
skiego w świetle reformy Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego – projekt 
stanowiska.
Ogólnie dyr. Jerzy Karpiński podkreślił, 

iż „ciężar problemów dominujących w służ-
bie zdrowia przesunął się ze 
sfery finansowo-materialnej 
do sfery organizacyjno-ka-
drowej”.

Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku Anna Czarnec-
ka podkreśliła natomiast, 
pokazując na slajdach zdję-
cia licznych tegorocznych 
absolwentów Studiów 
Pielęgniarskich, że proble-
mów z młodą wykształconą 
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kompetencji owocnie poprawia warunki 
pracy w podległych sobie jednostkach me-
dycznych. Współpraca z OIPiP w Gdańsku 
też daje wiele pozytywów. Dla zgłaszanych 
problemów – szukamy wspólnie dobrych 
rozwiązań. Następnie powiedział: „Aby 
osłodzić 8 marca, przekazuję Państwu słod-

ki upominek w postaci tortu, który w prze-
rwie będzie miłym dodatkiem do niezastą-
pionych rozmów w kuluarach. Taka konfe-
rencja jest zawsze wzbogaceniem i wymia-
ną wiedzy oraz doświadczeń ludzi z pasją 
i ochotą do działań”.

8 marca – Konferencja 
z okazji Dnia Kobiet

W dostojnej Sali Okrągłej w Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku już czwar-
ty rok z rzędu nasza OIPiP zorganizowała 
Konferencję dla Pielęgniarek i Położnych 
z okazji naszego Święta, czyli Dnia Ko-
biet. Pamiętając, iż ok. 2% Pielęgniar-
skiego Środowiska Zawodowego w Polsce 
stanowią mężczyźni – złożono również ży-
czenia z okazji zbliżającego się Ich święta. 
Konferencja była praktycznym prezentem 
od OIPiP dla swoich Członków i szeroko 
podkreśliła znaczną TRANSFORMACJĘ 
PIELĘGNIARSTWA NA PRZESTRZE-
NI OSTATNICH LAT zarówno pod kątem 
rozwoju oraz osiągnięć, jak i zagrożeń – 
płynących z realiów i otaczających nas 
okoliczności, m.in. takich jak: niedobory 
kadrowe, przeciążenie pracą (w tym nakła-
danie organizacyjne zadań powyżej lub po-
niżej naszych uprawnień), „skromne” obsa-
dy dyżurowe lub „zastępowanie nas” inny-
mi zawodami – co sumarycznie w efekcie 
narusza zasady bezpieczeństwa.

Przewodnicząca Anna Czarnecka, 
otwierając konferencję wraz z Wiceprze-
wodniczącymi, podkreśliła, iż wszystkie 
nasze działania są „GRĄ ZESPOŁOWĄ”, 
w której albo wszyscy wygrywamy, albo 
przegrywamy. Wszystko zależy bowiem 
od NAS/naszej postawy, naszej wiedzy 
i przestrzegania zasad na niej opartych oraz 
solidarności zawodowej, której podstawą 
powinien być wzajemny szacunek. Prze-
wodnicząca podkreśliła, że tylko bez-

pieczne wykonywanie naszych zawodów 
da bezpieczeństwo nam oraz naszym 
podopiecznym – dlatego tak ważna jest 
właściwa organizacja naszej pracy (w tym 
niezwykle istotna jest rola Pielęgniarskiej 
Kadry Kierowniczej), jak i warunki pracy 
i płacy (aby za pracę na jednym etacie moż-
na było właściwie żyć i odpocząć – pomię-
dzy dyżurami czy na urlopie). Podkreśliła 
również smutno, że mimo tak pięknego 
święta nie możemy być jedynie radośni, 
bo realia temu nie sprzyjają. Wzrastająca 
liczba spraw zgłaszanych do Komisji So-
cjalnej przy OIPiP w Gdańsku jest alarmu-
jąca i świadczy o wzroście naszej zacho-
rowalności – w tym gros na nowotwory! 
Podobnie dramatycznie wygląda skala 
spraw wpływających do Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej i Sądu. „Dlate-
go – jak wskazała Przewodnicząca – będąc 
realistką, wiem, że najpiękniejszym, bo 
najbardziej przydatnym prezentem bę-
dzie – potężna dawka prelekcji z dziedziny 
naszego bezpieczeństwa”. Niech 8 marca 
będzie dniem refleksji dla każdego z nas…

Pan Marszałek Paweł Orłowski wraz 
z Panią Dyrektor Departamentu Zdrowia 
– Marzeną Mrozek złożył na ręce wszyst-
kich zebranych słowa podziękowania za 
codzienny trud, oddanie i odpowiedzial-
ność, z którymi Pielęgniarki, Pielęgniarze, 
Położni i Położne wspierają i ratują swo-
ich Podopiecznych. Podkreślił również, iż 
Urząd Marszałkowski w ramach swoich 



42 Biuletyn Informacyjny  nr 7-8/2018 43

WODOWYM realizującym świadczenia 
medyczne – OPTYMISTYCZNIE I ŚWIĄ-
TECZNIE ŻYCZĘ.

Druga część konferencji niesamowicie 
pokazała – na doskonałym przykładzie 
rOZWOjU PIeLĘGNIArStWA ePIDe-
MIOLOGICZNeGO – jak wiele dokonali-
śmy i dokonujemy w aspekcie współpracy 
w zespołach interdyscyplinarnych w uję-
ciu jakości i bezpieczeństwa Pacjentów. To 
wręcz KROKI MILOWE POSTĘPU wi-
doczne na przełomie lat. Prelegentki: Po-
morski Konsultant Woj. w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Mał-
gorzata Sobania oraz Przewodnicząca Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicz-
nego przy OIPiP w Gdańsku dr Krystyna 
Paszko i dr mikrobiolog Ewa Michnow-
ska – wskazały istotę oraz rangę naszego 
działania i zespołowego współdziałania. 
Pani Pielęgniarka – specjalistka/ekspert 
w dziedzinie leczenia ran Anna Ciemiń-
ska pokazała na konkretnych przykładach 
nasz postęp w działaniu, pielęgnowaniu, 

profilaktyce i leczeniu ran – który uczciwie 
określić można jako SPEKTAKULARNY 
I GODNY PODZIWU ORAZ UZNANIA. 
Efekty profesjonalnych działań zostały na-
grodzone gromkimi brawami. Ja osobiście 
– miałam oczy pełne łez wzruszenia.

Na zakończenie każdy z Gości i Uczest-
ników otrzymał od OIPiP w Gdańsku CER-
TYFIKAT oraz kunsztowne serce z pierni-
ka, które jest symbolem naszych działań 
w każdym dniu i minucie…

PODSUMOWUJĄC, W KAŻDY 
SPOSÓB MOŻEMY UDOWODNIĆ, 
ŻE INWESTYCJA W PIELĘGNIAR-
STWO JEST INWESTYCJĄ TRAFIO-
NĄ I PRZYNOSZĄCĄ KONKRETNE 
WYNIKI, NIWELOWANIE ZAKAŻEŃ, 
WYSOKĄ JAKOŚĆ, POWROTY DO 
ZDROWIA, A TAKŻE DOBRZE POJĘTĄ 
EKONOMIZACJĘ.

WARTO ZATEM INWESTOWAĆ, A NIE 
OSZCZĘDZAĆ CZY ZASTĘPOWAĆ!

Anna Czarnecka
 Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Po otwarciu konferencji Prelegenci w peł-
nej dbałości i trosce o codzienny los Słu-
chaczy przedstawili zagrożenia zdrowotne 
wynikające z wykonywania naszych zawo-
dów oraz przeciążenia pracą i systemem 
zmianowym (coraz częściej niestety pra-
wie bez wytchnienia…). Pomorski Kon-
sultant Woj. w Dziedzinie Pielęgniarstwa 
prof. Aleksandra Gaworska-Krzemińska 
przedstawiła konkretne wyniki wielu badań 
światowych oraz własnych – naszych pol-
skich – będących niepokojącym alarmem. 
Świadomość ta powinna pozwolić nam na 
ocenę, co jest w życiu naprawdę ważne… 
Niezbędne są przerwy między dyżurami 
i czas regeneracyjny dla ciała i umysłu, aby 
cieszyć się zdrowiem i rodziną.
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc pokazała, jak bardzo mimo wielu, 
wielu trudności rozwinęło się nasze Polskie 
Pielęgniarstwo i jakiej charyzmy, pasji oraz 
determinacji jest to wynikiem.
Pan Sędzia Rafał Terlecki (Prezes Sądu 
Okręgowego w Gdańsku) pokazał, jak waż-
ne dla bezpieczeństwa Człowieka są prze-
pisy prawa i co może wynikać ze złej or-
ganizacji pracy oraz zastępowania nas oso-
bami bez wykształcenia pielęgniarskiego! 
Każde uprawnienia zawodowe wynikają 
ściśle z programu kształcenia w danym 
zawodzie oraz szeregu aktów prawnych 
dotyczących realizacji świadczeń medycz-
nych. Miejsce zatrudnienia (np. KOR, SOR 
czy oddział szpitalny lub przychodnia) i za-
kres powierzanych zadań, aby było bez-
piecznie, muszą być zgodne z dokładnym 
opisem stanowiska pracy – wynikającym 
z uprawnień, czyli kwalifikacji (potwier-
dzonych stosownymi dokumentami). 
Sędzia podkreślił, iż powierzane jest nam 
zdrowie i życie ludzkie, czyli największa 

wartość i tak też skonstruowane są wszel-
kie akty prawne regulujące nasze zawody 
oraz realizację świadczeń zdrowotnych, 
czyli ze szczególnym uwzględnieniem 
BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW. To 
arcyważne!
Przewodnicząca Anna Czarnecka podsu-
mowała pierwszą, de facto prewencyjną, 
część konferencji:
Ustawy czy inne „katalogi czynności” zin-
dywidualizowane dla branży med. (np. 
lekarza, pielęgniarki, położnej, ratowni-
ka medycznego czy opiekuna) – nie mogą 
pokrywać się/zastępować, gdyż programy 
naszego kształcenia są różne. Profesji Pie-
lęgniarskiej nie może wykonywać żadna 
osoba bez naszej wiedzy i wykształcenia 
uwieńczonego Prawem Wykonywania 
Zawodu. Brak Pielęgniarek i Położnych 
w Polsce nie może (a niestety tak bywa) ro-
dzić zastępowalności innymi zawodami. To 
nie jest bezpieczne! 

Trzeba tak działać i do tego dążyć, 
aby wykonywanie naszych zawodów było 
atrakcyjne w Polsce, a każdy inny zawód 
współtworzył cały system leczenia w ra-
mach swoich uprawnień – który ma dawać 
bezpieczeństwo Pacjentom i Świadczenio-
dawcom. „Tylko mając Prawo Jazdy, mo-
żemy jeździć samochodem”, tak jak tylko 
posiadając „Prawo Wykonywania Zawodu 
Pielęgniarki i Położnej możemy realizować 
zadania i czynności pielęgniarskie”. „Gdy-
by zatem Decydenci i Pracodawcy byli tak 
wyrozumiali i chętni do wzrostu wyna-
grodzeń oczekiwanych przez nas – tak jak 
ze zrozumieniem podeszli do ponad 40% 
podwyżek dla lekarzy – bylibyśmy na naj-
lepszej drodze do stworzenia doskonałych 
zachęt i uzupełnienia braków kadrowych”. 
Tego Państwu i wszystkim GRUPOM ZA-
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Dnia 23 maja 2018 r. w Sali Herbowej 
w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego przy ul. Okopowej 
w Gdańsku odbyło się spotkanie, którego 
tematem była rola szkół w zakresie profi-
laktyki zdrowotnej. Podczas spotkania zo-
stały poruszone niezwykle istotne tematy.
Pani Wizytator Teresa Burczyk z Pomor-
skiego Kuratorium Oświaty przedstawi-
ła zadania szkół w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej, wnioski z realizacji nadzoru 
oraz zakres działań Szkół Promujących 
Zdrowie. 

Relacja ze spotkania przedstawicieli 
Jednostek Samorządów Terytorialnych 
Województwa Pomorskiego

Rolę i zadania pielęgniarki szkolnej w za-
kresie profilaktyki zdrowotnej, jak również 
analizę sytuacji, która nastąpi z chwilą wej-
ścia Ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży 
zaprezentowała Jolanta Zając, Przewod-
nicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Śro-
dowisku Nauczania i Wychowania przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.
Pani Paulina Hallmann z Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy-
bliżyła realizowany program profilaktycz-
ny ,,Trzymaj Formę”. 
Natomiast programy profilaktyczne skie-
rowane do dzieci realizowane przez gminę 
Sopot omówiła Pani Joanna Małaczyńska, 
przedstawiciel Urzędu Miasta Sopotu.
Spotkanie zostało podsumowane przez Wi-
ceprzewodniczącą Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, Panią Hannę Zych-Cisoń.

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Liturgii przewodniczył legat papieski kar-
dynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonicznych. Na początku ksiądz 
arcybiskup Marek Jędraszewski, Metro-
polita Krakowski, poprosił o beatyfika-
cję Hanny Chrzanowskiej, a ksiądz prałat 
Mieczysław Niepsuj, Postulator, przeczytał 
krótką biografię błogosławionej. Następnie 
watykański wysłannik odczytał list apo-
stolski, w którym papież Franciszek ogłosił 
Hannę Chrzanowską błogosławioną. Zaraz 
potem nastąpiło odsłonięcie obrazu nowej 
błogosławionej. Był to bardzo wzruszają-
cy moment. Powoli opuszczana zasłona 
odsłaniała oblicze błogosławionej Hanny 
Chrzanowskiej – PIELĘGNIARKI. Jako 
pierwszy ukazał się czepek, a pod nim twarz 
błogosławionej pielęgniarki, jakże pogodnej 
i serdecznej. Twarz młoda i dająca otuchę 
dla patrzących. Obraz beatyfikacyjny został 
namalowany przez Zbigniewa Juszczaka na 
podstawie fotografii. W rękach nowa bło-
gosławiona trzyma różaniec i „Rachunek 
sumienia pielęgniarki”, którego jest autorką. 

Po przedstawieniu wizerunku błogosławio-
nej pielęgniarki, wniesiono do Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia Jej relikwie. Reli-
kwiarz niosła Helena Matoga, Wicepostu-
lator procesu beatyfikacyjnego i uczennica 
Hanny Chrzanowskiej, w towarzystwie 
dzieci. Relikwiarz w kształcie serca zawiera 
doczesne szczątki błogosławionej przyozdo-
bione czepkiem pielęgniarskim, jako sym-
bolem, z którym utożsamiała całe swoje ży-
cie. Autorem relikwiarza jest Marek Nowak. 
Metropolita Krakowski razem z Księdzem 
Postulatorem podziękowali legatowi papie-
skiemu za beatyfikację. W homilii wygło-
szonej w czasie mszy beatyfikacyjnej Kar-
dynał Angelo Amato powiedział, że „Hanna 
była latarnią światła w ciemności ludzkiego 
bólu”. Wyniosła z domu podstawowe warto-
ści ludzkie i chrześcijańskie, takie jak szacu-
nek dla człowieka, pracowitość, uczciwość, 
wyczulenie na potrzeby biednych, chorych, 
ludzi z marginesu społecznego. Była nazy-
wana „cioteczką” i wzbudzała zaufanie. Na 
zakończenie mszy Metropolita Krakowski 
podkreślił, że beatyfikacja Hanny Chrza-
nowskiej jest szczególnym bożym darem dla 
Polski, która w tym roku obchodzi 100-lecie 
odzyskania niepodległości oraz 40-lecie wy-
boru kardynała Karola Wojtyły na papieża. 
Premier Mateusz Morawiecki przysłał list, 
który odczytał Wojewoda Małopolski Piotr 
Ćwik, a w którym zwrócił uwagę, że beaty-
fikacja Hanny Chrzanowskiej jest „wielkim 
świętem całej naszej Ojczyzny, szczególnym 
dniem służby zdrowia, zwłaszcza pielęgnia-
rek i położnych oraz ich podopiecznych”.
Po mszy każdy chciał zrobić sobie zdjęcie 
przy obrazie Hanny Chrzanowskiej. Tłok 
był niesamowity. Trzeba było na to poświę-
cić dużo czasu i być cierpliwym. W bazylice 
można było spotkać i porozmawiać z osoba-

W sobotę 28 kwietnia 2018 r. odbyło się 
wielkie wydarzenie dla środowiska pielę-
gniarskiego. Hanna Chrzanowska, świecka 
pielęgniarka, prekursorka domowej opieki 
nad chorymi, została wyniesiona do god-
ności błogosławionej w czasie uroczystej 
mszy beatyfikacyjnej w bazylice Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach – 
w przeddzień 45. rocznicy śmierci i 20 lat 
po rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. 
Na uroczystość beatyfikacyjną przybyły pie-
lęgniarki i położne z kraju i z zagranicy. Była 
delegacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych z Prezes Zofią Małas na czele. Były 
delegacje Okręgowych Izb Pielęgniarek i Po-
łożnych. Niektóre wystawiały poczty sztanda-

rowe. Gdańska Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych na uroczystości pojechała razem 
z Katolickim Stowarzyszeniem Pielęgniarek 
i Położnych – Oddział w Gdańsku. Towa-
rzyszył nam ks. Błażej Kwiatkowski, Dusz-
pasterz Służby Zdrowia Archidiecezji Gdań-
skiej. Wiele pielęgniarek z naszej izby poje-
chało również indywidualnie. Miłe było spo-
tkanie z niektórymi w Krakowie. Parę osób, 
korzystając z wolnych dni, pozostało dłużej 
w stolicy Małopolski. Wiele pielęgniarek 
i położnych ubranych było w białe fartuchy 
i czepki, symbol pielęgniarstwa i położnictwa. 
Wielu pielgrzymów przybyło w tradycyjnych 
strojach ludowych, niosąc biało-czerwone 
flagi. Wśród uczestników mszy byli również 
chorzy, niepełnosprawni i ich opiekunowie, 
dla których były przygotowane specjalne 
miejsca wewnątrz bazyliki. Byli również bi-
skupi, kapłani, lekarze, wolontariusze, krewni 
i uczennice Hanny Chrzanowskiej oraz przed-
stawiciele władz lokalnych, miejskich i samo-
rządowych. Rząd reprezentowali wicepremier 
Beata Szydło i szef gabinetu prezydenta RP 
oraz Minister Infrastruktury. 
Msza rozpoczęła się o godz. 10:00. Osoby, 
które miały niebieskie karty wstępu do bazy-
liki, musiały wejść między godz. 8:00 a 9:00. 
Przed mszą na ścianie bazyliki, która służyła 
jako ekran, wyświetlone zostały wspomnie-
nia o Hannie Chrzanowskiej w postaci zdjęć 
archiwalnych oraz wypowiedzi różnych 
osób, jak np. pielęgniarki Hanny Matoga, 
Izabeli Ćwiertnia. 

Beatyfikacja pielęgniarki 
Hanny Chrzanowskiej
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skiej była wielkim świętem dla środowiska 
pielęgniarskiego. Cały świat usłyszał o pol-
skiej pielęgniarce. Nie można sobie wyobrazić 
lepszej promocji naszego zawodu. Myślę, że 
ten, kto był na miejscu, doznał szczególnych 
emocji, jedynych w swoim rodzaju. Cieszmy 
się, że mamy błogosławioną pielęgniarkę Han-
nę Chrzanowską i szerzmy Jej kult. 

Naszej Przewodniczącej Annie Czarneckiej 
bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie 
w wyjeździe do Krakowa na pielęgniarskie 
święto – beatyfikację Hanny Chrzanowskiej. 

Barbara Wysocka 
OIPiP w Gdańsku

Konferencja Pediatryczna 
oraz Dni Medycyny Społecznej 
i Zdrowia Publicznego

W dniach od 24 do 26 maja 2018 roku 
odbyły się w Rzeszowie Międzynarodowa 
Konferencja Pediatryczna oraz Dni Medy-
cyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. 
Konferencję zorganizował Uniwersytet 
Rzeszowski we współpracy z Podkarpac-
kim Oddziałem Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicz-

nego, a przewodniczyli jej 
profesorowie dr hab. n. med. 
Artur Mazur oraz Alfred Owoc. 
Otwarcia konferencji dokonał 
wojewoda podkarpacki, który 
przypomniał, że dzień 24 maja 
jest dniem, w którym przypada 
47. rocznica utworzenia Dni 
Medycyny Społecznej i Zdro-
wia Publicznego. 

Konferencja obejmowała 
bardzo rozległą, różnorodną 
i ciekawą tematykę pedia-
tryczną. Wykłady odbywały 
się w trzech różnych salach 

wykładowych z podziałem na jednocze-
śnie prowadzone trzy panele tematyczne 
z tłumaczeniem symultanicznym. Tematy 
przedstawiane na konferencji koncentro-
wały się wokół najnowszych zagadnień 
i doniesień związanych z żywieniem dzie-
ci, diabetologią, endokrynologią, choroba-
mi zakaźnymi, chorobami układu ruchu, 

mi uczestniczącymi we mszy beatyfikacyj-
nej. Najciekawsze były rozmowy z osobami, 
które znały błogosławioną, były Jej uczenni-
cami, jak również z osobami starszymi i nie-
pełnosprawnymi. Wiele osób robiło zdjęcia. 
Msza była transmitowana przez TVP w pro-
gramie 1. W bazylice Bożego Miłosierdzia 
uczestniczyło we mszy św. ok. 2 tysiące 
osób, w tym ok. 300 osób chorych i niepeł-
nosprawnych z opiekunami, którzy posiada-
li niebieskie karty wstępu. Były to głównie 
miejsca stojące, dlatego co niektórzy zaopa-
trzyli się w polowe stołeczki sprzedawane 
nieopodal bazyliki. Miejsca siedzące były 
zarezerwowane dla gości i VIP-ów. Pozo-
stali wierni uczestniczyli w uroczystej mszy 
beatyfikacyjnej, gromadząc się na błoniach 
przed bazyliką, gdzie były wystawione dwa 
telebimy. 
Obraz beatyfikacyjny i relikwiarz ze szcząt-
kami doczesnymi Hanny Chrzanowskiej do-
celowo znajdują się w kościele św. Mikołaja 
w Krakowie, w którym na drugi dzień, tj. 
niedzielę 29 kwietnia 2018 r., o godz. 9:30 

odprawiona została msza święta dziękczyn-
na za beatyfikację. Tutaj również we mszy 
uczestniczyły pielęgniarki, położne, wiele 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunowie. 
Mszę odprawił Metropolita Krakowski abp 
Marek Jędraszewski z udziałem kard. Stani-
sława Dziwisza, biskupów i księży. Po za-
kończeniu mszy procesja udała się do kapli-
cy kościoła, gdzie znajdują się w sarkofagu 
(ufundowanym przez pielęgniarki) szczątki 
doczesne błogosławionej Hanny Chrzanow-
skiej oraz obraz beatyfikacyjny i relikwiarz. 
Oprawą muzyczną mszy św. był występ 
chóru i zespołu muzycznego. Na zakończe-
nie mszy głos zabrała pielęgniarka – Prezes 
Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
i Położnych Polskich – Oddział w Krako-
wie, Izabela Ćwiertnia, która podziękowała 
wszystkim, którzy brali udział w procesie 
beatyfikacji i uczestniczyli w uroczystości. 
Po mszy św. proboszcz kościoła św. Miko-
łaja zaprosił wszystkich uczestników mszy 
na piknik pobeatyfikacyjny do ogrodu ko-
ścielnego. Przy dobrym jedzeniu i kawie lub 
herbacie można było porozmawiać z samym 
Metropolitą Krakowskim, biskupami, Pielę-
gniarkami KSPiPP w Krakowie oraz innymi 
pielęgniarkami i położnymi z całego kraju 
i z zagranicy, osobami niepełnosprawny-
mi, ich opiekunami oraz z innymi osobami 
związanymi z opieką nad ludźmi chorymi 
i samotnymi.
Pogoda dopisała. Było bardzo ciepło przez 
cały okres pobytu w Krakowie. Uczestnicy 
uroczystości beatyfikacji Hanny Chrzanow-
skiej w rozmowach mówili o emocjach, któ-
re przeżyli w trakcie mszy beatyfikacyjnej. 
Szkoda tylko, że czekała nas długa droga 
powrotna i nie mieliśmy czasu, aby dłużej 
pobyć na pikniku kościelnym. 
Beatyfikacja Pielęgniarki Hanny Chrzanow-
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Obrzęk plamki żółtej 
w przebiegu cukrzycy

Dnia 12.05.2018 r. w sali konferen-
cyjnej 7 Szpitala Marynarki Wojennej 
z Przychodnią im. kontradmirała prof. 
Wiesława łasińskiego w Gdańsku odby-
ła się konferencja na temat ,,Obrzęk plamki 
żółtej w przebiegu cukrzycy”.

Ten dzień to również święto wszystkich 
Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych. 
Na początku konferencji z ramienia Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego 
wszystkim Pielęgniarkom/-rzom i Położ-
nym życzenia złożyła mgr Barbara Wy-
socka, organizator konferencji. W imieniu 
Komendanta Szpitala kmdr. dr. n. med. Da-
riusza Juszczaka i Pielęgniarki Naczelnej 
mgr piel. Elżbiety Brożyniak uczestników 

przywitała i złożyła życzenia mgr Marzena 
Łońska, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 
Okulistyki.

Swoją obecnością zaszczyciły nas: 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku mgr 
Anna Czarnecka oraz Wiceprzewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku mgr Marzena Olszew-
ska-Fryc. Pani Przewodnicząca przedsta-
wiła bieżące sprawy w pielęgniarstwie, na-
tomiast Wiceprzewodnicząca zobrazowała 
pracę pielęgniarki okulistycznej w aspekcie 
zdarzeń medycznych. Temat wiodący kon-
ferencji przedstawił Konsultant Wojewódz-
ki w Dziedzinie Okulistyki – dr Maciej Ga-
węcki. Tematami konferencji były również 
między innymi: „Żywienie pozajelitowe 
u chorych obciążonych cukrzycą” przedsta-
wione przez mgr Barbarę Jankowską oraz 
,,Sztuczne łzy z krwi” – bardzo ciekawy 
temat, budzący duże zainteresowanie, za-
prezentowany przez panie z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa w Gdańsku: Mał-
gorzatę Gierszewską i Aleksandrę Dudek. 
Nie zabrakło również tematu ważnego dla 
całego środowiska dotyczącego dokumen-
tacji medycznej, który poruszyła mgr Anna 
Zaręba.

Przerwa na kawę i występ artystyczny 
Marty Koczanek były miłymi aspektami 
owocnego, merytorycznego, sobotniego 
przedpołudnia.

Barbara Wysocka 
OIPiP w Gdańsku

immunologią, alergologią, zaburzeniami 
neurorozwojowymi, chorobami układu ru-
chu dzieci, szczepieniami oraz problema-
mi zdrowia publicznego w odniesieniu do 
populacji dzieci i młodzieży szkolnej. Wy-
kłady prowadzone były przez wybitnych 
naukowców, profesorów i specjalistów 
z kraju i z zagranicy, m.in. ze Stanów Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
Ukrainy, Holandii, Słowenii i Litwy, którzy 
przedstawili najnowsze osiągnięcia oraz 
wyniki badań z różnych dziedzin pediatrii.

Delegowane na konferencję członkinie 
Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska Na-
uczania i Wychowania przy OIPiP w Gdań-
sku uczestniczyły głównie w panelach do-
tyczących zagadnień związanych z tematy-
ką zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, tj.:
1. Dziecko przewlekle chore w szkole.
2. Ostre powikłania cukrzycy u dzieci. 

Postępy w terapii cukrzycy typu I.
3. Choroby kości i układu kostno-stawo-

wego. Postępy w leczeniu chorób reu-
matologicznych u dzieci.

4. Wady postawy u dzieci szkolnych – 
badania 2015-2016.

5. Problematyka grypy u dzieci. Co po-
zwala dzieciom zachować sprawność 
i zdrowie.

6. Wybrane aspekty dojrzewania seksu-
alnego dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością intelektualną.

7. Nikotynizm dzieci i młodzieży. 
8. Dopalacze – problem społeczny XXI 

wieku. Profilaktyka zażywania środ-
ków zastępczych tzw. dopalaczy.

9. Zdrowie jamy ustnej populacji pol-
skiej. Czy współcześnie stosowane 
materiały stomatologiczne są bez-
pieczne?

10. Nierówności w zdrowiu dzieci w Polsce 
– diagnoza i strategie przeciwdziałania.

11. Choroby zakaźne i szczepienia. Strate-
gia kokonowa szczepień – wyzwanie 
dla rodziny czy zdrowia publicznego?

12. Społeczne i medyczne aspekty HIV/AIDS 
u dzieci i młodzieży.

13. Borelioza jako wielonarządowa choro-
ba zakaźna – badania kliniczne w la-
tach 2013-2017.

14. Malaria jako choroba tropikalna za-
wleczona do Polski.

15. Zagrożenie bezpieczeństwa zdrowot-
nego żywności – wielopierścieniowe 
węglowodany aromatyczne (WWA).

16. Telemedycyna w pediatrii. 

Podczas wszystkich zajęć panelowych pod-
kreślano ogromną rolę pediatrii, a także jej 
priorytetowe zadanie w medycynie oraz 
znaczenie, jakie przywiązuje się do badań 
prenatalnych, leczenia i utrzymania zdro-
wia, zapobiegania chorobom, wczesnego 
wykrywania nieprawidłowości w stanie 
zdrowia oraz rehabilitacji. Konferencja 
była okazją do poszerzenia wiedzy i po-
znania wielu interesujących tematów oraz 
zagadnień związanych ze zdrowiem dzieci 
i młodzieży szkolnej. Wyróżniała się bar-
dzo wysokim poziomem przygotowania. 
Dostarczyła satysfakcji z pobytu i uzyska-
nej wiedzy medycznej. Była również oka-
zją do wymiany doświadczeń zawodowych 
z uczestnikami konferencji i poznania pięk-
nego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 Danuta Nowacka
Danuta Ptasznik

Jolanta Zając
Uczestniczki konferencji



52 Biuletyn Informacyjny  nr 7-8/2018 53

Podziękowania
„...Życie jest talentem powierzonym nam,

aby go przekształcać, pomnażać
i czynić darem dla innych...”

Jan Paweł II

Serdeczne podziękowania Paniom:
Marzenie rudzińskiej-Grzędzickiej,

Alicji jakusz,
Pielęgniarkom Centrum 

Affidea Wejherowo 1
za współpracę, profesjonalizm oraz 
dbałość o tworzenie dobrych relacji 

w miejscu pracy, życzliwość i partnerską 
postawę. W związku z zakończeniem 

współpracy dużo zdrowia, pomyślności 
i miłych wspomnień

życzy:
Pielęgniarka Nadzorująca

Joanna Langa
wraz z Dyrekcją.

Serdeczne podziękowania dla 
Pani mgr Karoliny Gronalewskiej 

oraz całego zespołu pielęgniarskiego 
Hospicjum Stacjonarnego UCK
za pomoc w ostatnim okresie życia 

naszej mamy, Zdzisławy Szandorowskiej, 
w imieniu całej rodziny przekazuje 
Wiktor Szandorowski – Kierownik 

Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
Szpitala Kopernika w Gdańsku.

Serdeczne gratulacje dla 
justyny Olszta 

wyróżnionej „Złotym Czepkiem”, 
życzenia dalszego rozwoju zawodowego, 
wytrwałości w realizacji zamierzonych 
celów i pomyślności w życiu osobistym 

składa
 cały zespół Oddziału Urologii 
7 Szpitala Marynarki Wojennej

 z Przychodnią w Gdańsku.

Z okazji wyróżnienia „Złotym Czepkiem”
pielęgniarce bożenie rynkiewicz

gratulacje i życzenia wielu kolejnych 
sukcesów zawodowych

oraz zadowolenia i pomyślności 
w życiu osobistym.

W tym roku przypada również Twój 
jubileusz 30-lecia pracy,

 dziękuję za dotychczasową wieloletnią 
współpracę,

za wspólne troski i radości,
codzienną energię, życzliwość 

i profesjonalizm.

Pielęgniarka Oddziałowa 
Mirosława Kuczyńska

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
7 Szpitala Marynarki Wojennej 

w Gdańsku Oliwie

W dniach od 13.03.2018 do 21.03.2018 r. 
przebywałam na Oddziale Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej Szpitala 

im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, 
gdzie przeszłam operację wstawienia 

endoprotezy stawu kolanowego.
Operacja kojarzy się każdemu choremu 

ze strachem, bólem, cierpieniem, z obawą 
czy wszystko się uda. Ja również byłam 
pełna obaw i lęku. Jednakże jakie było 
moje miłe zaskoczenie, kiedy od chwili 

przyjęcia mnie na oddział spotkałam 
się z wyjątkowym podejściem i miłą 

atmosferą panującą na oddziale. Łagodny, 
sympatyczny ton głosu pielęgniarek, 

lekarzy, a przede wszystkim Pana 
Ordynatora dr. Wiktora Szandorowskiego 

sprawił, że do poważnej operacji 
przygotowałam się bardzo spokojnie.

Po operacji zostałam otoczona fachową 
opieką pielęgniarek, które z ogromną 
troską w dzień i w nocy służyły swoją 
pomocą. Nie był to zwykły obowiązek 
wynikający z zakresu ich pracy, to była 

wyjątkowa wrażliwość okazywana 
każdemu pacjentowi, który tego wymagał.

Praca pielęgniarek jest bardzo ciężka 
i odpowiedzialna, każdego dnia spotykają 

innych chorych, czasami bardzo 
uciążliwych, czasami wymagających 

poświęcenia większej ilości czasu, ale na 
tym oddziale można zawsze liczyć na ich 

wyrozumiałość i wsparcie. 

Pobyt na oddziale kojarzył mi się 
bardziej z pobytem w sanatorium niż 

w szpitalu. Bardzo estetyczne i przyjazne 
pomieszczenia i panująca spokojna 

atmosfera wpływały kojąco 
na wszystkich chorych.

Wiem, że praca całego personelu 
medycznego: lekarzy, pielęgniarek, 
fizjoterapeutów to praca zespołowa 

i wszyscy pracują na dobro pacjentów.
Na tym oddziale czuje się 

i widzi profesjonalizm wszystkich osób 
tworzących cudowny zespół ludzi, którzy 

realizują misję służenia chorym.
Nie jest to łatwe stworzyć taki zespół, ale 

zapewne jest to ogromna zasługa Pana 
Ordynatora, który swoją osobą, wyjątkową 
empatią pokazuje innym, jakim należy być 

dla każdego chorego.

Chylę czoła przed wszystkimi, którzy 
przyczyniają się każdego dnia, aby pacjent 
odzyskiwał zdrowie, sprawność i wiarę, że 

każdy kolejny dzień będzie lepszy.
Oby wszystkie placówki zdrowia w naszym 

kraju były takie jak Oddział Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej Szpitala 

im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.

 Z wyrazami szacunku
 Barbara Lubrycht

Serdeczne gratulacje wraz z życzeniami 
dalszych sukcesów w pracy 

i życiu osobistym dla 
Anny Partyki 

za zajęcie II miejsca w plebiscycie 
Hipokrates Pomorza 2018,

w kategorii „Pielęgniarka/Położna Roku”

składają koleżanki 
z Oddziału Alergologii i Chorób Płuc 

w Szpitalu Dziecięcym Polanki 
w Gdańsku.
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Składam serdeczne podziękowania za 
troskliwą opiekę, za zaangażowanie 

i okazane serce podczas pobytu mojej 
mamy Bronisławy Wolskiej.

Składam na ręce 
Pielęgniarki Oddziałowej Pani joanny 

Wróblewskiej dla całego zespołu 
na Oddziale Kardiologii Oddział „H” 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, 
dla dr. Adama Grzybowskiego, 

dla Pani Fizjoterapeutki i Opiekunki

Pragnę również podziękować i wyrazić 
głęboką wdzięczność za pomoc i wsparcie 

Pani Zofii Wiśniewskiej z KOr-u.
Za profesjonalną, a przy tym troskliwą 

opiekę, za poszanowanie godności 
człowieka, za okazaną życzliwość 

i wsparcie w walce o życie, za ciepłe 
słowa i zrozumienie potrzeb ciężko 
chorego człowieka, za cierpliwość 
i empatię, za to, że jeSteŚCIe.

 Z wyrazami szacunku 
Irena Samson

W imieniu swoim i Mojej rodziny
chciałabym serdecznie podziękować

całemu zespołowi 
Hospicjum Uniwersyteckiego 

Centrum Klinicznego w Gdańsku
 za troskliwą opiekę, profesjonalną

pomoc podczas całego pobytu mamy
Reginy Zaremba w placówce.

Z poważaniem 
pielęgniarka Anna Zaremba-Duszota

Serdeczne gratulacje z okazji wygrania 
konkursu na stanowiska 

Pielęgniarek Oddziałowych 
7 Szpitala Marynarki Wojennej 

z Przychodnią w Gdańsku:
Pani Katarzynie Pileckiej – Pielęgniarce 

Oddziałowej Oddziału Urologicznego
Pani Kindze Szmytkowskiej – 

Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału 
Neurologicznego i Oddziału Udarowego

 Paniom Oddziałowym składam serdeczne 
gratulacje oraz najlepsze życzenia. 

Życzę dalszych sukcesów zawodowych 
oraz realizacji wszelkich zamierzeń 

i planów w życiu osobistym.

mgr piel. Elżbieta Brożyniak
Naczelna Pielęgniarka

7 Szpital Marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku

Serdeczne gratulacje dla Pielęgniarki 
Agaty Sadownik

 z okazji uzyskania 
tytułu Magistra Pielęgniarstwa

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

zamierzonych celów 

składają koleżanki i koledzy 
z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
Szpitala św. Wojciecha Gdańsk Zaspa.
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Pani Przewodnicząca,
chciałabym podziękować za możliwość 

wzięcia udziału w konferencji
organizowanej przez Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, 

która odbyła się
20 kwietnia przy współorganizacji 

ORPiP w Gdańsku. 
Korzystając z okazji, pragnę wyrazić 

jednocześnie swoje uznanie.

Uczestniczyłam w konferencji także 
jesienią i uważam, że takie inicjatywy

mają znaczący wpływ na poziom 
świadomości naszego Środowiska 

Zawodowego.

Gratuluję tematyki, prelegentów 
i organizacji.

Za każdym razem dowiaduję się czegoś 
nowego, ciekawego i bardzo praktycznego.

Z pozdrowieniami :)
Katarzyna Kretowicz

„Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału
– tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień”

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki
całemu zespołowi

Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie

najserdeczniejsze życzenia sukcesów 
w życiu zawodowym i osobistym,

spełnienia marzeń oraz zadowolenia 
z osiągniętych celów

oraz 

Paulinie Kolaska, 
Agnieszce Orszt 
i beacie Gawlik

szczególne podziękowanie 
za codzienną pracę i zaangażowanie

i udział w XIII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu ,,Pielęgniarka Roku 2017”

 składa Pielęgniarka Oddziałowa 
Mirosława Kuczyńska

Do sukcesu nie ma żadnej windy, 
trzeba iść po schodach

Emil Oesch

Serdecznie gratulujemy
Oddziałowemu 

Andrzejowi Milochowi
uzyskania „Złotego Czepka”.

Życzymy mu dalszej satysfakcji 
z wykonywanej pracy,

sukcesów w życiu zawodowym, 
jak i rodzinnym

oraz poczucia spokoju, że wszystko idzie 
we właściwym kierunku.

 
Personel Oddziału XIX
Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych

w Starogardzie Gdańskim

Z żałobnej karty
Życie przemija, jednak pamięć o kochanej 

osobie pozostaje w sercach na zawsze.

Pani bożenie Murawiew
Pielęgniarce Izby Przyjęć Ogólnej
wyrazy głębokiego współczucia

 z powodu śmierci
mAmy

Siły w przetrwaniu 
tych ciężkich chwil smutku i żałoby 

składają
Koleżanki z Izby Przyjęć Ogólnej 

Szpitala Morskiego im. PCK.

Drogiej koleżance
Marioli Furman

serdeczne wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

tAty
składają 

koleżanki z NZOZ "BEDAMA" 
w Wejherowie.

Naszej Drogiej Koleżance
jolancie Zielke wyrazy głębokiego

współczucia z powodu śmierci
mAmy
składa 

Zarząd i Koleżanki
z NZOZ ,,PROFIL-MED” MEDYCYNA 

SZKOLNA w Gdańsku.

„Nikt nie umiera tak na śmierć 
po każdym z nas coś pozostaje 
grono przyjaciół, trochę zdjęć, 

te kilka chwil spędzonych razem. 
 

Wiązanki, kwiaty, zniczy blask 
na twarzach grymas bólu 

to świadczy, że żyjemy wciąż 
choć z innej strony muru...”

Najszczersze wyrazy współczucia
 Dorotce Wojtal
która pożegnała 

SyNA LeSZKA
składają współpracownicy

Oddziału Chorób Wewnętrznych.

„Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, 
bo zostali w naszych sercach”

Naszej Drogiej Koleżance
Małgorzacie Chojnackiej

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci

CÓrKI MONIKI
składają 

koleżanki i współpracownicy
Oddziału Otolaryngologicznego

wraz z Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa
Szpitala Specjalistycznego 

im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.
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Naszej Drogiej Koleżance
Krystynie łempickiej wyrazy głębokiego

współczucia z powodu śmierci
SIOStry

składa 
Zarząd i Koleżanki

z NZOZ ,,PROFIL-MED” MEDYCYNA 
SZKOLNA w Gdańsku.

Naszej Drogiej Koleżance
Dobromirze ruczyńskiej wyrazy 

głębokiego
współczucia z powodu śmierci

tAty
składa 

Zarząd i Koleżanki
z NZOZ ,,PROFIL-MED” MEDYCYNA 

SZKOLNA w Gdańsku.

Pani dr barbarze Kawińskiej
wyrazy głębokiego

współczucia z powodu śmierci
tAty
składa 

Zarząd i Pracownicy
z NZOZ ,,PROFIL-MED” MEDYCYNA 

SZKOLNA w Gdańsku.

Naszej Koleżance
jolancie Zielke

wyrazy współczucia z powodu śmierci
mAmy
składają 

koleżanki z Oddziału Alergologii i Chorób 
Płuc Szpitala Dziecięcego Polanki.

Wyrazy głębokiego współczucia 
 z powodu śmierci 

 mAmy 
 koleżance barbarze Sułkowskiej 

składa 
personel Kliniki Onkologii i Radioterapii 

UCK w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

mAmy
koleżance ewie Naruszewicz

składa 
personel Kliniki Onkologii i Radioterapii 

UCK w Gdańsku.

Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, że w dniu 08.04.2018 r.

 po ciężkiej chorobie zmarła  
nasza Koleżanka, Pielęgniarka 

LIDIA jANOWSKA
Decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych Lidia została uhonorowana 

„Złotym Czepkiem”,  
niestety wręczonym pośmiertnie.

Mężowi i dzieciom 
składamy wyrazy współczucia  

Pielęgniarka Nadzorująca PCM Affidea 
oraz Zespół Diagnostyczny Centrum 

Affidea Tczew.

„Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,
bo zostali w Naszych sercach”

Wyrazy głębokiego współczucia
i zrozumienia z powodu śmierci

mAmy
naszej koleżance Lucynie Okręglickiej

składa 
zespół Hospicjum Stacjonarnego 

im. św. Józefa w Sopocie.

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Magdalenie Szymańskiej

z powodu śmierci
teŚCIA
składają 

Koleżanki i Zarząd
NZOZ ,,PROFIL-MED” MEDYCYNA 

SZKOLNA w Gdańsku.

Naszej koleżance bożenie buchajczyk 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci 
tAty
składa 

personel Oddziału 20B Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia dla naszej 
koleżanki położnej ewy Wolanin 

z powodu śmierci 
mAmy 
składają 

koleżanki z Oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego Pomorskie Szpitale 

w Gdyni Szpital Morski.

Niebo płacze gęstymi łzami. 
Może oczyszcza drogę, by łatwiej Ci było do 

niego trafić? 
Ciężkie chmury zasnuły błękit, 

Ciężki chłód, zamiast blasku słonecznego ciepła. 
Bo odeszłaś. 

Bo radość zamilkła. 
Na chwilę. Powrócisz. 

Gdy drogę pokonasz i na nowo 
Rozjaśnisz dni błękitem pogodnego nieba. 

I jasnym promieniem. 
Pozostaniesz w sercach tych, 

Którzy wciąż w drodze.

Anna Maria Michalik

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pani Irenie Samson z powodu śmieci 

mAmy 
składają 

koleżanki z Komisji ds. Opieki 
Długoterminowej i Leczenia Ran 

działającej przy OIPiP w Gdańsku.

„Człowiek odchodzi, lecz żyje w naszej pamięci”

Drogiej koleżance
barbarze teclaf

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

teŚCIOWej
składają 

Kadra Kierownicza,
Pielęgniarki i Położne

Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kartuzach.
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Wyrazy głębokiego współczucia dla 
koleżanki położnej joanny Miłosz

 z powodu śmierci
 brAtA 
składają 

koleżanki z Oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego Pomorskie Szpitale 

w Gdyni Szpital Morski.

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Irenie jasztal

z powodu śmierci
mAmy

składają Koleżanki i Zarząd
NZOZ ,,PROFIL-MED” MEDYCYNA 

SZKOLNA w Gdańsku.

Naszej Koleżance
Katarzynie Nyżnik

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

tAty
składają

Koleżanki z Oddziału Urologii
Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.

Wyrazy współczucia 
Pani barbarze Kowalskiej 

z powodu śmierci
brAtA

w imieniu Koła Emerytów 
przy OIPiP w Gdańsku

składa
Teresa Zielińska – Przewodnicząca Koła.

„Tak trudno żegnać na zawsze kogoś,
kto jeszcze długo mógł być razem z nami”

Wyrazy współczucia naszej koleżance 
jolancie Grad

z powodu śmierci
teŚCIA

składa 
cały personel Oddziału Urologii
7 Szpitala Marynarki Wojennej

im. kontradmirała prof. Wiesława 
Łasińskiego w Gdańsku Oliwie.

„Człowiek odchodzi,
lecz miłość pozostaje.

Mimo wielkiej rozpaczy
pozwala żyć dalej”

Wyrazy głębokiego współczucia naszej 
koleżance Monice Przytuła-jaroszek

oraz jej bliskim z powodu śmierci
mAmy
składa

 cały personel Oddziału Urologii
7 Szpitala Marynarki Wojennej

im. kontradmirała prof. Wiesława 
Łasinskiego w Gdańsku Oliwie.

Naszej Drogiej Koleżance 
ewie Przyniczce 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

teŚCIOWej
 składają 

koleżanki i współpracownicy 
ze Szpitala Dziecięcego Polanki.

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

Drogiej koleżance
Aleksandrze Kuś

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAtKI
składają 

Kadra Kierownicza,
Pielęgniarki i Położne

Powiatowego Centrum Zdrowia 
w Kartuzach.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Koleżance

beacie Lubockiej-Gruenholz
z powodu śmierci
MĘżA rAFAłA

składają 
Kadra Kierownicza,

Pielęgniarki i Położne
Powiatowego Centrum Zdrowia

w Kartuzach.

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Wiolecie Korsak

z powodu śmierci
mAmy
składają 

Koleżanki i Zarząd
NZOZ ,,PROFIL-MED” MEDYCYNA 

SZKOLNA w Gdańsku.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”

Wisława Szymborska 

Z głębokim smutkiem informujemy,
że w dniu 12 kwietnia pożegnaliśmy 
Wspaniała Pielęgniarkę i Koleżankę

KryStyNĘ GUtOWSKĄ
Pracowała w naszym szpitalu prawie pół 

wieku – dokładnie 49 lat i 9 miesięcy.
Można by powiedzieć od zawsze 

i zawsze na pierwszym planie.
Nie bała się wyzwań i zawsze szła 

z duchem czasu.
Odpowiedzialna, sumienna, współczująca, 

pomocna – to tylko niektóre jej cechy.
Dziękujemy jej za wszystkie 

wspólnie spędzone lata,
troskę i pomoc, jaką okazywała 

w chwilach trudnych
Dyrekcja i współpracownicy

Szpital Polski w Sztumie.

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

Naszej Koleżance Marcie Madej
 składamy najszczersze wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

 brAtA
Personel Oddziału Chirurgii Urazowo-
-Ortopedycznej Szpitala św. Wojciecha 

w Gdańsku, Copernicus PL.
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...Słowa nie ukoją bólu, ale nas łączą...

Naszej koleżance Nadziei tomasik
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci
mAmy
składa 

zespół pielęgniarek i współpracowników
Oddziału Chirurgii Ogólnej 

i Onkologicznej 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku Oliwie.

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...

Z głębokim żalem 18 maja 2018 r. 
pożegnaliśmy naszą drogą koleżankę

eLżbIetĘ KOWIeL
Elu, na zawsze pozostaniesz w naszych 

sercach. Zapamiętamy Cię jako troskliwą 
Położną i sumienną Oddziałową. 

Nigdy nie zapomnimy 
jak dobrym byłaś człowiekiem. 

Żegnamy Cię w ogromnym smutku.
Pracownicy Oddziału Sali Porodowej 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Naszej koleżance teresie Niewiadomskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
MĘżA

 składają 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji 

Opieki wraz z Kadrą Zarządzającą Szpitala 
św. Wojciecha Copernicus PL Sp. z o.o. 

w Gdańsku.

Naszej koleżance 
Annie Zaremba-Duszota 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mAmy 
składają 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji 
Opieki, Kadra Zarządzająca oraz koleżanki 

i koledzy z Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego Szpitala św. Wojciecha 
Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku.

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

Naszej Koleżance Halinie Wiśniewskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
tAty 

składają 
koleżanki i koledzy 

z NZOZ Medicus Prabuty.

Naszej Koleżance 
Annie Zarembie-Duszocie 
Okręgowemu Rzecznikowi 

Odpowiedzialności Zawodowej 
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 
mAmy 
składają  

Zastępcy Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz 

Radca Prawny.

Z ogromnym bólem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

eLżbIety KOWIeL, 
naszej wieloletniej Położnej Oddziałowej 

Kliniki Położnictwa. Jej śmierć 
spowodowała pustkę w sercach 

wszystkich, którzy ją znali. Ela była 
człowiekiem ogromnej dobroci, o wielkim 

sercu dla ludzi. Nigdy nikomu nie 
odmówiła pomocy, nigdy nie zabrakło jej 
czasu dla drugiej osoby. Jako położna była 
wzorem dla innych, wyznaczając najlepsze 
standardy pracy i opieki okołoporodowej. 
Podnosiła swoje kwalifikacje, doskonaliła 

umiejętności, aby finalnie wykorzystać 
swoją wiedzę w kontakcie 

i opiece nad pacjentką.
W pracy, która była jej pasją i Klinice 

Położnictwa, która była jej drugim 
domem, oddała prawie 40 lat swojego 

życia. Empatia, życzliwość i zrozumienie 
– te cechy pozwoliły Elżbiecie zbudować 
relacje, które procentują zarówno w życiu 

osobistym, jak i zawodowym.
Elu, na zawsze będziesz 

w naszych sercach i pamięci.

Pracownicy i Dyrekcja UCK w Gdańsku

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

Naszej Koleżance beacie Knopek
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
mAmy
składają 

współpracownicy z Oddziału Chorób 
Wewnętrznych o profilu choroby płuc

wraz z Dyrekcją Szpitala 
Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza 

w Chojnicach.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

naszej Koleżanki i Współpracowniczki
mgr poł. eLżbIety KOWIeL
wieloletniej Położnej Oddziałowej 

Kliniki Położnictwa Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Straciliśmy niezastąpionego, 
profesjonalnego i sumiennego pracownika 

pełnego życzliwości i empatii dla 
pacjentek oraz współpracowników. 

Jej tak nagłe odejście na długo pozostawi 
pustkę w naszych sercach.

Lekarze Kliniki Położnictwa 
i Kliniki Neonatologii.

Naszej koleżance
Urszuli bryl

wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu śmierci 

MAtKI
składają 

pracownicy Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego w Gdańsku.
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Szczere wyrazy współczucia
 z powodu śmierci 

MAtKI
Naszej koleżance Pielęgniarce 

Lucynie Wichmann
składa

Personel Oddziału 
Neurologii i Rehabilitacji

Neurologicznej Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie.

Naszej Koleżance, 
Pielęgniarce Oddziałowej Hannie Kozieł

wyrazy głębokiego współczucia 
i szczerego żalu z powodu śmierci

tAty
składają

Naczelna Pielęgniarka
mgr piel. Elżbieta Brożyniak

wraz z Pielęgniarską Kadrą Zarządzającą
7 Szpitala Marynarki Wojennej 

z Przychodnią w Gdańsku.

,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"

Wyrazy współczucia naszej koleżance 
Grażynie Kijanka
z powodu śmierci

teŚCIOWej
składa 

cały personel Oddziału Urologii
7 Szpitala Marynarki Wojennej

im. kontradmirała prof. Wiesława 
Łasińskiego w Gdańsku Oliwie.

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

HANNy ZIÓłKOWSKIej
wyrazy głębokiego współczucia rodzinie

składa 
Koło Emerytów

przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.

”Nie odchodzi się tak naprawdę i tak zupełnie, 
bo mimo wszystko pozostaje się w czyjejś 

pamięci i w czyimś sercu”

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci 
śp. DANUty KLeCHA
długoletniej pielęgniarki 

Oddziału Alergologii Chorób Płuc.
Mężowi i rodzinie składamy szczere 

wyrazy współczucia.
Koleżanki z Oddziału Szpitala 

Dziecięcego Polanki 
im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku.

„Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest 
kresem mozołu wszelkiego” 

Umberto Eco

Naszej koleżance Ani boczarow
z powodu śmierci 

tAty
składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Współpracownicy 
z Oddziału Chorób Wewnętrznych.




