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WYDALIŚMY SETKI NOWYCH PRAW WYKONYWANIA ZAWODU 
– TERAZ TRZEBA O TĘ KADRĘ ZAWALCZYĆ, ZADBAĆ 

I WSPOMÓC PRAWIDŁOWYM PROCESEM ADAPTACYJNYM...



2 Biuletyn Informacyjny  nr 10-11/2020 3

początek września 
Zakończona została wieloetapowa reorganizacja pracy biura OIPiP w Gdańsku, zarówno 
pod względem organizacyjnym, jak i technologicznym – w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa i reżimu sanitarnego. Dokonana została także digitalizacja działów OIPiP umożliwia-
jąca pracę hybrydową z pełnym zabezpieczeniem powierzonych danych, mająca na celu 
zapewnienie ciągłości obsługi naszych Petentów.

wrzesień i październik 
Były to kolejne miesiące aktywnej pracy Zespołu Kryzysowego w OIPiP w Gdańsku. Na 
bieżąco rozpatrywano wiele zgłaszanych spraw oraz udzielano on-line Członkom nasze-
go Samorządu Zawodowego porad prawnych związanych z codziennymi sprawami życia 
zawodowego. Rozpatrzono blisko 150 wniosków o refundację doskonalenia zawodowe-
go zgodnie z przyjętym przez ORPiP tematycznym regulaminem. Przydzielono kolejne 
zapomogi losowe – również i te z przyczyny COVID-19. Wszystkim życzymy przede 
wszystkim zdrowia i poczucia siły oraz wsparcia w naszej WSPÓLNOCIE.
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8 września
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wiceprze-
wodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyły w pracach eksperckiej komisji pro-
jakościowej. Dyrektor Departamentu Zdrowia Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego 
Tadeusz Jędrzejczyk podsumował dotychczasowe działania i ustalono dalszy etap prac.

10 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział on-line w obradach Konwentu Przewodni-
czących Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z całej Polski. Omówiono wiele spraw 
bieżących i ustalono ujednolicone działania.

15 września
Odbyła się debata pt.: Koronawirus oczami ekspertów. W debacie udział wzięli:
1. Wicemarszałek WP, Pani Agnieszka Kapała-Sokalska,
2. Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny, Pan Tomasz Augustyniak,
3. Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku, pan Mariusz Pokrzywnicki,
4. Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, Pan Jerzy Karpiński,
5. Konsultant Wojewódzki Chorób Zakaźnych, Pan prof. Tomasz Smiatacz,
6. Wiceprezes ds. medycznych Copernicus, Pan Krzysztof Wójcikiewicz,
7. Mecenas, Pan Michał Sznycer,
8. Psycholog środowiskowy Uniwersytetu Gdańskiego, Pan prof. Tomasz Besta,
9. Komendant Wojewódzki Policji, Pan Nadinspektor Andrzej Łapiński,
10. Prezes Szpitali Pomorskich, Pani Jolanta Sobierańska-Grenda,
11. OIPiP w Gdańsku – Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania 

i Wychowania, Pani mgr Jolanta Zając.
Moderatorem debaty był Pan Zbigniew Canowiecki – Prezydent Pracodawców Pomorza, 
Przewodniczący Zespołu Zdrowia WRDS.
Na spotkaniu w gronie wybitnych autorytetów poruszone zostały niezwykle istotne kwe-
stie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa i wielu instytucji w okresie pandemii. 
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Prezydium
W dniu 14 sierpnia 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 7 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

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

przedniego zebrania.
3. Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 912/VII P/20 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 913/VII P/20 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

6. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 914/VII P/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej  
(jednej pielęgniarce).

7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 915/VII P/20 
w sprawie wydania zaświadczenia 
po odbytym przeszkoleniu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (jednej pielęgniarce).

8. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 916/VII P/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

9. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 917/VII P/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

10. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 918/VII P/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

11. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 919/VII P/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 

18 września
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział on-line w pracach Prezydium, a następnie 
ORPiP w Gdańsku. Przedstawione zostały liczne bieżące sprawy i podjęto istotne uchwały 
– w tym wdrażające w życie zapisy z ustawy z dnia 14 sierpnia o zmianie niektórych 
ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią 
COVID-19 oraz po jej ustaniu. W wyniku tego podjęto m.in. uchwałę o braku możliwo-
ści przeprowadzenia Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w planowanym 
terminie w październiku 2020 r. w związku z ogłoszonym i trwającym stanem epidemii. 
Następnie w drodze chwały ORPiP w Gdańsku ustaliła zasady gospodarki finansowej oraz 
roczny budżet 2020. Do tej pory obowiązywał ścisły rygor z budżetu 2019.

...ciąg dalszy

W imieniu OIPiP w Gdańsku w debacie wzięła udział Przewodnicząca Komisji ds. Pielę-
gniarek Środowiska Nauczania i Wychowania, Pani Jolanta Zając, która przybliżyła dzia-
łanie i realizację zadań przez Pielęgniarki szkolne po powrocie uczniów do nauki w szko-
łach. Na zakończenie debaty został podpisany przez ekspertów apel do społeczeństwa za-
wierający zasady postępowania w okresie pandemii. Celem debaty było podjęcie działań 
edukacyjnych i prewencyjnych skierowanych do społeczeństwa, których zadaniem jest 
ochrona zdrowia i życia mieszkańców naszego województwa przed szerzącą się w kra-
ju pandemią. NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO i UNIKANIE SYTUACJI, 
KTÓRE MULTIPLIKUJĄ RYZYKO ZAKAŻEŃ. 
Przypominamy również, że OIPiP w Gdańsku również wystosowała apel do swoich 
Członków: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/908
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stało dodatkowe zebranie Prezy-
dium ORPiP w Gdańsku na dzień 
28 sierpnia 2020 r., 

• w dniu 6 sierpnia 2020 r. 
w „Dzienniku Bałtyckim” uka-
zał się APEL gDAŃSKIEJ 
IZBY PIELĘgNIAREK I PO-
ŁOżNYCH: NIE CZEKAJCIE 
Z PODJĘCIEM PRACY, w któ-
rym Pani Przewodnicząca w wy-
wiadzie zachęca do dołączenia 
się do walki z COVID-19. Apel 
jest skierowany do tegorocznych 
Absolwentów, aby po odebraniu 
PWZ jak najszybciej podejmo-
wali pracę w szpitalach,

• prosi o przesłanie uwag lub in-
formacji o braku uwag do dnia 
17 sierpnia 2020 r. do przesła-
nego projektu Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego oraz do dnia 
27 sierpnia do projektu Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie kwalifikacji wymaganych od 
pracowników na poszczególnych 
rodzajach stanowisk pracy w pod-
miotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami,

• w związku z ustanowieniem przez 
Ministra Zdrowia odznaki ,,Za za-
sługi dla Ochrony Zdrowia” wpły-
nęło pismo z NIPiP w Warszawie 
o wytypowanie jednej osoby do 
powyższej odznaki. W odpowie-
dzi na pismo zostało podkreślo-
ne, iż walka z COVID-19 wyma-
ga zaangażowania zespołowego 
i nie jesteśmy w stanie wytypo-

wać 1 osoby do uhonorowania 
odznaką ,,Za zasługi dla ochro-
ny zdrowia”. Pomysł jest bardzo 
dobry. De facto powinnyśmy 
wskazać wszystkie Pielęgniar-
ki i Położne narażające swoje 
zdrowie i życie,

• OIPiP w Gdańsku otrzymała 
w II turze 4 kartony po 140 szt. far-
tuchów (w każdym). Zostały one 
w sierpniu rozdzielone do MEDY-
CYNY SZKOLNEJ ORAZ POZ 
– INDYWIDUALNE I GRUPO-
WE PRAKTYKI, za przekazane 
środki ochrony osobistej zostało 
przesłane podziękowanie wraz 
z prośbą o kolejną turę, gdyż te 
przydzielone i rozdystrybuowane 
stanowią bardzo duże wsparcie 
dla podmiotów, gdzie obserwuje-
my wzrost świadczeń szczególnie 
w POZ – PIELĘGNIARSTWO 
RODZINNE oraz obawę przed 
przewidywanym wzrostem zaka-
żeń i zapowiadaną „drugą falą” 
zachorowań, 

• na stronie internetowej OIPiP 
w Gdańsku zamieszczony zosta-
nie ważny KOMUNIKAT WAL-
KI Z COVID-19!!! Dotyczący 
postępowania w przypadku 
otrzymania Decyzji Wojewo-
dy o skierowaniu Pielęgniarek, 
Pielęgniarzy lub Położnych do 
pracy przy zwalczaniu epidemii 
na terenie województwa pomor-
skiego.

21. W związku ze zgłoszeniami otrzymy-
wanymi od Pielęgniarek i Pielęgnia-
rzy Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go OIPiP w gdańsku i Prezydium 

5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

12. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 920/VII P/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 
5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednemu pielęgniarzowi).

13. Omówienie wniosku Przewodniczącej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych we Włocławku w sprawie przy-
znania pomocy finansowej – zapomogi 
dla Członka Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych we Włocławku. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
921/VII P/20 w tej sprawie. 

14. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 922/VII P/20 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA Medica Sp. z o.o.

15. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 923/VII P/20 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

16. Omówienie i przyjęcie jednogło-
śnie Aneksu Nr 1 z dnia 14 sierp-
nia 2020 r. do uchwały nr 1425/Z/
VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku z dnia 
11 października 2019 r. w sprawie 
przyznania prawa wykonywania za-

wodu pielęgniarki/położnej obywatel-
ce Rosji na czas określony.

17. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 149/IPP/PPL/20/C w sprawie 
wykreślenia z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczni-
czą (Rejestr Praktyk Zawodowych) 
– 1 wykreślenie indywidualnej prak-
tyki pielęgniarskiej.

18. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 924/VII P/20 
w sprawie zakupu książek: Prawo Me-
dyczne dla Pielęgniarek i Prawo Pracy 
dla Pielęgniarek i Położnych.

19. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 1655/Z/
VII/2020 do Uchwały Nr 1686/Z/
VII/2020. Stwierdzenia – 27 (w tym 
4 pielęgniarzy), wpis do rejestru – 3, du-
plikaty – 1 (1 położna), wykreślenia – 1.

20. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka poinformowała Członków 
Prezydium, iż:
• w związku z powołaniem Pana 

Tomasza Augustyniaka na drugą 
kadencję Pomorskiego Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspekto-
ra Sanitarnego w imieniu ORPiP 
oraz własnym złożyła gratula-
cje i życzenia. Pan Inspektor 
w odpowiedzi na przesłane pi-
smo złożył podziękowanie, wy-
rażając przekonanie o dalszej 
dobrej i efektywnej współpracy,

• wychodząc naprzeciw zapotrze-
bowaniu tegorocznych Absol-
wentów na otrzymanie w jak 
najszybszym terminie Prawa Wy-
konywania Zawodu, ustalone zo-
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ORPiP w gdańsku zwróciły się 
z prośbą w formie pisemnej do Pani 
Zofii Małas, Prezes NRPiP w War-
szawie, o podjęcie pilnej interwen-
cji międzyresortowej MZ i MON 
w sprawie powoływania Pielęgnia-
rek, Pielęgniarzy i Położnych do od-
bycia ćwiczeń wojskowych w czasie 
pandemii COVID-19. Podkreślone 
zostało, iż wyłączenie Personelu Pie-
lęgniarskiego z pracy zawodowej 
całkowicie dezorganizuje ciągłość 
pracy z pacjentem, ,,rozsypuje” gra-
fiki – zaczynając od września 2020 r. 
Pismo zamieszczone jest na stronie 
internetowej OIPiP w gdańsku.

22. Zakończenie zebrania.

W dniu 28 sierpnia 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

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

przedniego zebrania.
3. Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 925/VII P/20 w spra-
wie rozpatrzenia, zatwierdzenia przez 
Zespół Zarządzania Kryzysowego Pre-
zydium ORPiP wniosków złożonych 
do Komisji Socjalnej o przyznanie 
zapomóg losowych plus ich realizacja.

5. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 926/VII P/20 w sprawie 

rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego Prezy-
dium ORPiP wniosków złożonych do 
Komisji Socjalnej o przyznanie zapo-
móg zdrowotnych plus ich realizacja.

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 927/VII P/20 
w sprawie zakupu trzech komputerów 
przenośnych (laptopy) wraz z opro-
gramowaniem i zabezpieczeniami dla 
Działu Szkoleń realizującego kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych przez Gdański Samorząd. 
Modernizacja sprzętu elektronicznego 
umożliwi pracę zdalną gwarantującą 
ciągłe funkcjonowanie Biura Izby.

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 928/VII P/20 w spra-
wie zakupu komputera przenośnego 
(laptopa) wraz z oprogramowaniem 
i zabezpieczeniami do działu Rejestru 
Indywidualnych i Grupowych Praktyk 
Pielęgniarek i Położnych. Moderniza-
cja sprzętu elektronicznego umożliwi 
pracę zdalną gwarantującą ciągłe funk-
cjonowanie Biura Izby. 

8. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 929/VII P/20 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych kursu spe-
cjalistycznego w zakresie Wywiad 
i badanie fizykalne dla pielęgniarek 
i położnych organizowanego przez 
PULS-MEDIC Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

9. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 930/VII P/20 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym 
przeszkoleniu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 

5 lat w ostatnich 6 latach w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

10. Omówienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 931/VII P/20 w sprawie 
zakupu Kodeksu Etyki Zawodowej 
dla Pielęgniarek i Położnych. Kodeks 
wydawany jest szczególnie nowym 
Członkom Samorządu przy odbie-
raniu PWZ oraz innym chętnym na-
szym Członkom, którzy się po niego 
zgłoszą. KODEKS JEST JEDNYM 
Z GŁÓWNYCH FILARÓW NA-
SZYCH PROFESJI, TAK JAK INNE 
AKTY PRAWNE OPISUJĄCE ICH 
WYKONYWANIE.

11. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 932/VII P/20 
w sprawie wydania skierowania do od-
bycia przeszkolenia po przerwie w wy-
konywaniu zawodu łącznie dłuższej 
niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/położnej 
(jednej pielęgniarce).

12. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 933/VII P/20 w sprawie 
wskazania konieczności dokonania 
archiwizacji i aktualnego brakowania 
dokumentacji Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej przez 
Biuro ORzOZ w Gdańsku, na dzień 
1.09.2020 r. Podstawą uchwały jest 
przede wszystkim brak podstaw praw-
nych do przechowywania wrażliwych 
danych osobowych dłużej niż innych 
dokumentów związanych z wyborami 
i funkcjonowaniem Organów Samorzą-
du Pielęgniarek i Położnych. Za Biuro 
Rzecznika odpowiada Przewodnicząca 
ORPiP wraz z Radą i wyznaczony do 
realizacji tych zadań Pracownik.

13. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwały 
Nr 1687/Z/VII/2020 do Uchwały Nr 
1772/Z/VII/2020. Stwierdzenia – 75 
(w tym 8 pielęgniarzy i 10 położnych), 
wpis do rejestru – 10 (w tym 6 położ-
nych), wykreślenia – 1 pielęgniarz.

14. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła wydany komuni-
kat do Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej w Gdańsku, 
iż wstrzymuje cały terminarz spotkań 
w Izbie od września do odwołania, 
kierując się poczuciem wysokiej od-
powiedzialności związanej z zagroże-
niem epidemicznym COVID-19, tzn. 
ze wzrastającą krzywą zachorowań 
na Pomorzu, o której poinformowali 
Wojewoda oraz Dyrektor Sanepidu na 
konferencji on-line Wojewódzkiego 
Zespołu Kryzysowego. Wobec tego 
jakiekolwiek ewentualne czynności 
wykonywane mimo tych ostrzeżeń 
będą się odbywały już tylko i wy-
łącznie z pełną odpowiedzialnością 
ORzOZ w Gdańsku. Przewodnicząca 
robi wszystko, aby nie multiplikować 
ryzyka zakażeń – by Biuro Izby i jego 
Pracownicy mogli w trybie ciągłym 
realizować powierzone przez Państwa 
zadania. Kwarantanna mogłaby dopro-
wadzić do całkowitego np. dwutygo-
dniowego zamknięcia biura, a niestety 
nie wszystkie sprawy można załatwić 
on-line, tj. np. wydanie PWZ.

15. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając  
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 
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dyplomatorium chojnice
Dnia 25 sierpnia 2020 r. 
o godz. 12.00 w Centrum 
Edukacyjno-Wdrożenio-
wym w Chojnicach z za-
chowaniem zasad bezpie-
czeństwa epidemiologicz-
nego odbyło się Dyplo-
matorium i Czepkowanie 
drugiego już rocznika 
kierunku I stopnia pielę-
gniarstwa Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgosz-
czy – Filia w Chojnicach. 
Uroczystość rozpoczęła 
Pani Dziekan Wydzia-
łu Nauk Stosowanych 
w Chojnicach – dr Wiole-
ta Ciepluch Trojanek. 
Gośćmi byli: Rektor Wyż-
szej Szkoły Gospodarki 
prof. WSG – dr Marek 
Chamot, Dziekan Ko-
legium Nauk Medycz-
nych – dr Dorota Łobo-
da, Pełnomocnik Senatu 
ds. Jakości kształcenia na 
kierunkach medycznych 
WSG – dr Marzena Sob-
czak oraz Przewodniczą-
cy OIPiP w Toruniu – mgr 
Tomasz Krzysztyniak. 
Uroczystość uświetniło 
wystąpienie JM Rektora 
Wyższej Szkoły Gospo-
darki prof. WSG dr. Marka 
Chamota.
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Absolwenci WSG otrzymali dyplomy 
ukończenia studiów wyższych wręczone 
przez JM Rektora Wyższej Szkoły Gospo-
darki prof. WSG dr. Marka Chamota oraz 
Dziekan Nauk Stosowanych w Chojnicach 
dr Wioletę Ciepluch Trojanek. 
Po wręczeniu dyplomów w imieniu Prze-
wodniczącej ORPiP w Gdańsku – mgr Anny 

Czarneckiej głos zabrała Z-ca dyrektora 
ds. pielęgniarstwa dr Ewa Wodzikowska, 
odczytując słowa kierowane przez Panią 
Przewodniczącą składającą serdeczne gra-
tulacje oraz zapewniającą o Jedności Zawo-
dowej, przytaczając słowa Jana Pawła II: 
„Pielęgniarstwo to nauka i sztuka, źródło 
inspiracji w trosce o drugiego człowieka, 

dyplomatorium kwidzyn

Dnia 22 sierpnia 2020 r. przed gmachem 
Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwi-
dzynie odbyła się uroczystość wręczenia 
dyplomów Absolwentom studiów I stop-
nia, II stopnia na kierunku pielęgniar-
stwo, ratownictwo medyczne i ekonomia.
Zaproszeni goście, przedstawiciele samo-
rządu, władze miasta i powiatu, Rektor i Se-
nat wraz z pracownikami uczelni, przyjacie-
le i członkowie rodzin składali absolwentom 
gratulacje z okazji otrzymania dyplomów. 
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położ-
nych reprezentowała Pani mgr Ewa Bog-

dańska-Bóll – skarbnik ORPiP w Gdańsku. 
Po odczytaniu listu gratulacyjnego od 
Przewodniczącej Gdańskiego Samorządu 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
Pani mgr Anny Czarneckiej Pani Skarbnik 
ORPiP zaprosiła wszystkich absolwentów 
pielęgniarstwa do składania wniosków 
i odbioru Prawa Wykonywania Zawodu 
w siedzibie biura OIPiP.
Specjalnie dla absolwentów kierunku pie-
lęgniarstwa tej i innych uczelni Prezydium 
ORPiP w trybie nadzwyczajnym w dniu 
28 sierpnia 2020 r. podejmie uchwałę o wy-
daniu PWZ. 
Rangę i atmosferę wspaniałej uroczystości 
oddaje zamieszczona fotorelacja. 

Ewa Bogdańska-Bóll
Skarbnik ORPiP w Gdańsku 

oparte na życzliwości, przyjaźni, lojalności, 
tolerancji i zwykłej ludzkiej dobroci”. Pani 
Przewodnicząca przy okazji słów wsparcia 
skierowanych do absolwentów poinformo-
wała o najbliższym Prezydium zwołanym 
w trybie pilnym, aby studenci mogli jak 
najszybciej otrzymać Prawo Wykonywania 
Zawodu.
Po krótkiej przerwie rozpoczęto drugą część 
uroczystości – Ceremonię Czepkowania. 
Następnie studenci wypowiedzieli uroczyste 
słowa przyrzeczenia pielęgniarskiego oraz 
odśpiewali Hymn Pielęgniarek Polskich.

Pani Dziekan w imieniu promotorów i swo-
im złożyła studentom serdeczne życzenia 
oraz wręczyła skromne upominki. Dr Wio-
leta Ciepluch Trojanek podziękowała także 
członkom komisji egzaminów praktycz-
nych oraz starościnie roku Aleksandrze 
Olejniczak.
Uroczystość została zakończona występem 
artystycznym przygotowanym przez stu-
dentów.

dr Ewa Wodzikowska 
Ewelina Brunka
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adaptacja społeczno-zawodowa 
jako ważny etap w zarządzaniu 
kapitałem ludzkim 
w podmiocie leczniczym

Wprowadzenie
Istnieje kilka dogmatów w zarządza-

niu zasobami ludzkimi. Jednym z nich 
jest ten, który mówi, iż ludzie są naj-
ważniejszym zasobem organizacji. Lee 
Iacocca, amerykański menedżer prze-
mysłu samochodowego, prezes Forda 
i Chryslera, twierdził, że chociaż są trzy 
czynniki warunkujące działalność firmy: 
ludzie, maszyny i pieniądze, to zdecydo-
wanie najważniejszy jest ten pierwszy, 
który przesądza o sukcesie bądź poraż-
ce firmy. To organizacje, które potrafią 
przyciągnąć do siebie i zatrzymać naj-
lepszych pracowników, odpowiednio ich 
motywując, odnoszą sukces. Nie pomogą 
same technologie i pieniądze bez zespołu 
ludzi. Jednak trzeba pamiętać, iż ludzie 
stanowią ten najcenniejszy kapitał tylko 
wtedy, gdy posiadają odpowiednie dla 
organizacji kompetencje, są właściwie 
zmotywowani i dobrze zorganizowani 
[1]. Poglądy na temat motywowania lu-
dzi zmieniały się w czasie. Dziś motywo-
wania nie kojarzymy już jedynie z wyna-
gradzaniem za pracę, o czym pisaliśmy 
w poprzednim numerze biuletynu. 

Czym jest adaptacja
Adaptacja (łac. adaptatio – przystoso-

wanie) oznacza dostosowanie się organi-
zmu do życia w nowych dla niego, trwale 
zmienionych warunkach bytowych [2]. 
Adaptacja towarzyszy nam przez całe ży-
cie – od najmłodszych lat przystępujemy 
do różnych grup społecznych, bardziej lub 
mniej sformalizowanych, do których musi-
my się przystosować. 

Proces adaptacji społeczno-zawodowej 
jest jednym z najważniejszych elementów 
zarządzania zasobami ludzkimi w organi-
zacji. Adaptacja społeczna to okres przysto-
sowania się pracownika do nowego środo-
wiska społecznego, rozumianego jako sys-
tem reguł, zachowań oraz obowiązujących 
norm i wartości, obowiązujących w danym 
środowisku. Jest to swoisty sprawdzian 
podmiotowego podejścia do pracownika. 
Adaptacja zawodowa zaś to praktyczne 
przystosowanie się do nowych warunków 
pracy, uwzględniając zakres nowych obo-
wiązków, obsługę sprzętu oraz wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy [3]. 

Adaptacja dotyczy dwóch różnych 
obszarów życia, które w chwili podejmo-
wania pracy zawodowej stają się od siebie 

współzależne. Przystosowanie pracownika 
do pracy dotyczy zarówno podejmowania 
pracy po raz pierwszy, jak i sytuacji zmiany 
pracy lub samego stanowiska pracy po raz 
kolejny w karierze zawodowej. Jest to proces 
złożony i wielowymiarowy, a za jego prze-
bieg odpowiedzialność ponoszą obie strony, 
zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Okres adaptacji jest niezwykle ważny 
z uwagi na fakt, iż rozpoczyna się tu iden-
tyfikacja zawodowa, która bezpośrednio 
wpływa na przyszłą postawę pracownika, 
wyrażającą się w:
•• zaangażowaniu emocjonalnym w re-

alizowane zadania,
•• uznaniu wspólnych celów i zasad dzia-

łania,
•• identyfikacji z celami zakładu pracy,
•• utożsamieniu się z pełnioną funkcją,
•• podjęciu odpowiedzialności za prawi-

dłowe funkcjonowanie [3].

Jakie są czynniki wpływające 
na proces adaptacji 

Czynniki zewnętrzne – zależne od za-
kładu pracy:
•• środowisko pracy – postawy, normy, 

wartości, atmosfera, stosunki inter-
personalne, dyscyplina, odpowiedzial-
ność, etyka,

•• akceptacja współpracowników,
•• wyznaczenie opiekuna,
•• formy motywacji do pracy – bodźce 

pozytywne i negatywne,
•• warunki organizacyjne zakładu – or-

ganizacja pracy, przydział zadań, bez-
pieczeństwo, długość okresu adaptacji 
zawodowej, system pracy w okresie 
adaptacyjnym, samoocena i ocena po 
okresie adaptacji zawodowej, formy 

sprawdzania wiedzy i umiejętności 
po okresie wstępnym,

•• warunki ekonomiczne – wyposażenie 
stanowiska pracy, płaca,

•• warunki fizyczne pracy.
Czynniki wewnętrzne – zależne od 

pracownika:
•• kwalifikacje zawodowe,
•• osobowość,
•• stan fizyczny – zdrowie [3].

Dobór opiekuna jako niezwykle 
ważny element procesu adaptacji

Dobór opiekuna w okresie adaptacji 
nie może być przypadkowy. Aby ta relacja 
przebiegała właściwie, należy przestrzegać 
pewnych zasad. Mentorem pracownika nie 
powinien być jego bezpośredni przełożony, 
jednak powinien on znajdować się wyżej 
w hierarchii zawodowej od swojego pod-
opiecznego. Znaczenie w relacjach mento-
ra z pracownikiem ma wiek – w przypadku 
zbyt małej różnicy wieku może dojść do 
rywalizacji, a w przypadku zbyt dużej róż-
nicy wieku może dojść do relacji, w której 
zamiast chęci uczenia się dojdzie do bun-
tu. Zaleca się dobieranie mentora tej samej 
płci, aby zapobiec zamianie relacji zawo-
dowej w uczuciową [4]. Danuta Kunecka 
w swoich badaniach wskazała, iż to właśnie 
brak wyznaczenia opiekuna na okres wdra-
żania do pracy jest czynnikiem, który nie 
sprzyja pomyślnemu przebiegowi adaptacji 
zawodowej zatrudnionego pracownika [5]. 

Etapy procesu adaptacji
Etapy okresu adaptacji wraz ze wska-

zówkami do zastosowania opisuje Tabe-
la 1 [6,7].
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Etap Wskazówki

Przyjęcie pracownika

•ustalenie godziny, na którą w pierwszym dniu 
pracy pracownik ma się stawić do pracy,

•upewnienie się, że osoba, z którą pracownik 
ma się spotkać na początku dnia wie o jego 
przybyciu,

•niedopuszczenie do sytuacji, w której pracownik 
musiałby czekać,

Wstępne wyjaśnienia

•przekazanie pracownikowi podstawowych 
materiałów na temat organizacji, stanowiska pracy 
– broszura może zawierać informacje dotyczące 
siatki płac, procedur awansu i dyscyplinarnych, 
zasady korzystania z poczty elektronicznej, 
najważniejsze numery telefonów, mapę budynku, 
jeżeli to konieczne etc.,

•omówienie głównych zagadnień związanych 
z pracą, zapoznanie z miejscem pracy – 
przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu szpitala, 
obowiązujących procedurach, zasadach 
postępowania,

•wprowadzenie w misję, zakres procedur szpitala 
i oferowanych świadczeń, 

•zapoznanie z topografią szpitala,

•przedstawienie bezpośredniego przełożonego,

Wybór opiekuna

•wskazanie osoby z doświadczeniem, długoletnim 
stażem, dodatkowymi kwalifikacjami, która 
chętnie podejmie wyzwanie adaptacji nowego 
pracownika,

•nadanie opiekunowi uprawnień do wnioskowania 
o: przeszkolenie pracownika w określonym 
zakresie, udzielenie pochwał lub kar, 
podwyższenie wynagrodzenia,

Wprowadzenie 
na stanowisko pracy

•zainteresowanie pracownika stanowiskiem pracy,

•wskazanie standardów postępowania,

•zapoznanie z możliwościami rozwoju 
w strukturach organizacji,

Szkolenie stanowiskowe

•analiza stanowiska pracy w celu określenia 
potrzeb w zakresie rozwoju pracownika,

•określenie zakresu wiedzy i umiejętności 
potrzebnych na danym stanowisku pracy,

•zapoznanie z zakresem odpowiedzialności 
i uprawnień,

•zapoznanie z systemem oceniania i nagradzania 
personelu, 

•zapoznanie z programem poprawy jakości,

•opanowanie procedur postępowania 
w przypadkach zdarzeń mnogich, masowych 
i katastrof,

•zaznajomienie z wytycznymi ochrony 
i bezpieczeństwa osobistego,

Proces adaptacji, którego długość zależy od specyfiki pracy

Ocena pracownika
i procesu adaptacji

oraz podjęcie decyzji 
o przedłużeniu 

lub nieprzedłużeniu 
umowy o pracę

•dokonanie oceny pracownika w porozumieniu 
z jego opiekunem i bezpośrednim przełożonym,

•podjęcie decyzji o dalszym zatrudnieniu,

•decydujący głos powinien należeć do opiekuna 
nowego pracownika i bezpośredniego 
przełożonego,

•przekazanie informacji zwrotnej o postępach 
pracownika i wniosków z oceny do dalszego 
doskonalenia warsztatu pracy. 

Tabela 1. Etapy adaptacji pracownika i wskazówki do zastosowania

Źródło – opracowanie własne na podstawie: Jamróz-Ligęza A. Procesy adaptacji społeczno-zawo-
dowej pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2012; (2): 19-32; file:///C:/Users/GUMed/
AppData/Local/Temp/standardy-akredytacyjne_2016.pdf [dostęp: 02.09.2020]
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Coaching i mentoring jako narzędzia 
służące adaptacji pracownika
Proces adaptacji społeczno-zawodowej 

jest bardzo ważny dla dalszej pracy zawodo-
wej. Aby sprostać oczekiwaniom pracow-
ników, zbudowano wiele narzędzi adaptacji 
pracowniczej. Aktualnie najbardziej popularne 
i wszechstronne są dwa: coaching i mentoring. 
Mimo iż wielokrotnie te terminy używane są 

Tabela 2. Coaching i mentoring – kluczowe elementy

Coaching Mentoring

•relacja współpracy 
podejmowana między trenerem 
a zainteresowanym klientem,

•ograniczony czas, konwersacja 
jako narzędzie pomocy klientowi 
w realizacji jego celów,

•ukierunkowana na cel, na 
rozwiązanie problemu,

•wymaga umiejętności 
w prowadzeniu celowych 
konwersacji i pozwalaniu 
na „przewodnictwo” klienta,

•wspiera rozwój osobisty 
i zawodowy przez nabywanie 
odpowiednich umiejętności, 
podejmowanie działań kluczowych 
dla praktyki zawodowej.

•relacja długoterminowa, w której 
osoba bardziej doświadczona 
i posiadająca większą wiedzę 
wspiera i zachęca podopiecznego 
do rozwoju osobistego 
i zawodowego,

•skoncentrowana na ogólnym 
rozwoju podopiecznego, zazwyczaj 
bez limitu czasowego,

•nacisk na relację i rozwój ciągły 
podopiecznego,

•oparta głównie na mądrości, 
dojrzałości i doświadczeniu 
mentora,

•środek pozwalający na 
rozwinięcie potencjału osobistego 
i zawodowego podopiecznego.

Źródło: Donner G., Wheeler M.M. A guide to Coaching and Mentoring in Nursing. ICN Geneva 
2007/PTP Warszawa 2009: 7

zamiennie, nie są to synonimy. Najistotniejsze 
różnice przedstawia Tabela 2 [8, 9].

Zakończenie procesu adaptacji
W zależności od rodzaju zastosowanych 
narzędzi adaptacja może zakończyć się:
•• pełnym przystosowaniem, kiedy pra-

cownik czuje się przydatny i osiąga 
satysfakcję,
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•• przystosowaniem zewnętrznym lub 
wewnętrznym – zależnie od tego, czy 
pojawia się element przydatności pra-
cownika i czy pojawia się jego własna 
satysfakcja,

•• brakiem przystosowania – gdy brak 
zarówno przydatności pracownika, jak 
i jego satysfakcji [11].
Przystosowanie pełne nie zawsze zo-

staje osiągnięte, a mają na to wpływ czyn-
niki związane z organizacją, pracowni-
kiem, a także samym przebiegiem procesu 
adaptacji społeczno-zawodowej. Prawidło-
wo przeprowadzony proces adaptacji spo-
łeczno-zawodowej pielęgniarki/położnej 
jako nowego członka zespołu pozwoli na 
wdrożenie jej w życie zawodowe, nawią-
zanie emocjonalnej więzi z członkami ze-
społu, spowoduje, że szybko stanie się ona 
dobrym pracownikiem, a to zaowocuje mo-
bilizacją do opanowania nowych wzorców 
zachowań i norm i uznania ich za własne, 
do rozwoju i samorealizacji, a w odniesie-
niu do pacjenta przełoży się na odpowiedź 
na indywidualne potrzeby jego, jak i jego 
rodziny [3].
Przyczyny niepowodzeń w okresie ada-
ptacji społeczno-zawodowej:
•• nietrafny wybór zawodu,
•• rozczarowanie pracą – niespełnienie 

oczekiwań własnych i otoczenia,
•• zła atmosfera w okresie adaptacji – zła 

organizacja, brak życzliwości ze stro-
ny współpracowników, konflikty w ze-
spole [6].

Podsumowanie
Nie bez powodu na znanej liście 44 

najbardziej stresujących w życiu sytuacji 
amerykańscy psychiatrzy Thomas Holmes 

i Richard Rahe poważną zmianę w pracy 
ulokowali na 15 pozycji, a zmianę stano-
wiska pracy na pozycji 18. Podjęcie nowej 
pracy jest dla człowieka bardzo stresują-
cym przeżyciem, z uwagi na konieczność 
konfrontacji z nowym środowiskiem pracy, 
nowymi obowiązkami oraz własnymi moż-
liwościami i ograniczeniami [10].

Badania przeprowadzone przez 
Agnieszkę Żarczyńską-Dobiesz wskazują, 
iż u osób podejmujących pracę najwięk-
szych emocji nie budzi specyfika zakładu 
pracy, procedury czy też zakres obowiąz-
ków, ale klimat, jaki tworzą pracownicy 
[11]. Skutkiem niewłaściwie przeprowa-
dzonej adaptacji może być wydłużenie 
okresu osiągnięcia pełnej efektywności 
pracy i samodzielności, niski poziom mo-
tywacji do pracy i powierzchowne wy-
pełnianie obowiązków lub ich zaniedby-
wanie, a niekiedy nawet utrata cennego 
pracownika.

Zasadnicza większość podmiotów 
leczniczych szczyci się posiadaniem świa-
dectwa akredytacyjnego. Wśród wymagań 
akredytacyjnych, w grupie dotyczącej za-
rządzania zasobami ludzkimi, jest ten, który 
mówi, iż w szpitalu jest opracowany i reali-
zowany program adaptacji zawodowej dla 
osób podejmujących pracę, który zapewnia 
im informacje o szpitalu oraz szkolenie 
z zakresu specyfiki pracy i który kończy się 
oceną [7]. Oczekujmy więc, iż tak właśnie 
będzie, by nie były to wyłącznie dyrektywy 
niemające zastosowania w praktyce.

Funkcjonowanie człowieka w środo-
wisku pracy jest w centrum zainteresowa-
nia badaczy poszukujących odpowiedzi na 
pytanie, jak przystosować człowieka do 
nieuchronnych przemian i jak wychować 
następne pokolenia, które nie tylko będą 
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musiały adaptować się do zmian, lecz będą 
zmuszone je przewidywać, kontrolować, 
a nawet wyprzedzać skutecznymi działa-
niami. Badania młodych dorosłych będą-
cych na początku drogi zawodowej wska-
zują, że jest to w życiu okres przeciążenia, 
stresu, małego zadowolenia i frustracji, 
gdyż trzeba podejmować ważne decyzje, 
nie posiadając wielu zasobów i wystarcza-
jącej wiedzy. Poczucie zadowolenia osób 
rozpoczynających pracę jest niskie, podob-
nie jak ich zarobki. Jest to dla nich okres 
naturalnego poszukiwania swojego miejsca 
w świecie [8, 12].

Proces adaptacji społeczno-zawodowej 
każdej pielęgniarki i położnej, niezależnie 
od tego czy podejmuje pracę po raz pierw-
szy czy kolejny, nie powinien być uzależ-
niony od dobrej woli osób zarządzających 
w podmiocie leczniczym, a powinien być 
sformalizowanym, etapowym zespołem 
działań, który ma przynieść korzyści za-
równo pracownikowi, jak i pracodawcy, 
ale także, co bardzo istotne w przypadku 
naszych zawodów – pacjentowi, który jest 
odbiorcą naszych świadczeń [8].
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bardzO ważne zMIany 
w naszych usTawach

W dniu 31 sierpnia 2020 roku w Dzienniku 
Ustaw opublikowana została Ustawa z dn. 
14 sierpnia 2020 r. o zmianach niektórych 
ustaw w celu zapewnienia funkcjonowa-
nia ochrony zdrowia (Dz. U. 2020 r. Poz. 
1493). O projekcie wymienionej ustawy pi-
saliśmy już na naszej stronie w kontekście 
bezpiecznego kształcenia zawodowego 
(http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/889). 
Zmiany przedstawione w ustawie dotyczą 
wielu obowiązujących ustaw, między in-
nymi ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryj-
nej, ustawy o zawodzie fizjoterapeuty czy 
ustawy – Prawo Farmaceutyczne. Również 
i w naszych ustawach dotyczących pielę-
gniarek i położnych nastąpiły zmiany. Są 
to kluczowe zmiany, które wpływają na 
codzienne funkcjonowanie naszego Środo-
wiska Zawodowego. 

Pierwsze aktualności dotyczą Ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielę-
gniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
916). Związane są one z przypadającym 
na rok 2020 rokiem wyborczym i sta-
nowią, że jeżeli kadencja organów izby 
upływa w okresie ogłoszenia stanu za-

grożenia epidemicznego lub stanu epide-
mii, lub do 30 dni po odwołaniu danego 
stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu 
wyboru organów izby na nową kadencję, 
jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii. Jednocześnie 
dodaje się zapis, według którego w okre-
sie ogłoszenia stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położnych, po podję-
ciu uchwały o braku możliwości przepro-
wadzenia Okręgowego Zjazdu w związku 
z ogłoszeniem i trwaniem takiego stanu, 
realizuje zadania, o których mowa w art. 
30 pkt. 1, w danym roku. Zadania, o któ-
rych mowa to ustalenie zasad gospodarki 
finansowej izby oraz uchwalenie roczne-
go budżetu. Zapisane w ustawie zmiany 
skutkują tym, że planowany na marzec, 
a następnie październik 2020 roku Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy zostaje prze-
łożony na bezpieczny pod względem 
epidemicznym czas, tj. do 60 dni od dnia 
odwołania epidemii oraz stanu zagroże-
nia epidemicznego. Musi być bowiem 
całkowicie bezpiecznie.

BARDZO WAżNE ZMIANY W NASZYCH USTAWACH 
– na mocy USTAWY z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku 
z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.
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Kolejne zmiany dotyczą Ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567 
i 945). Wprowadzają one zapis, że w przy-
padku ogłoszenia stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii wykonywanie 
zawodu położnej może polegać również na 
udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowot-
nych w zakresie: 
1. Rozpoznawania warunków i potrzeb 

zdrowotnych,
2. Rozpoznawania problemów pielęgna-

cyjnych,
3. Planowania i sprawowania opieki pie-

lęgnacyjnej,
4. Samodzielnego udzielania w określo-

nym zakresie świadczeń zapobiegaw-
czych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych,

5. Realizacji zleceń lekarskich w proce-
sie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

6. Edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowia
- zgodnie z posiadanymi kwalifikacja-
mi i umiejętnościami zawodowymi.

Jest to rozwiązanie stricte awaryjne i uzna-
ne przez MZ jako ratujące sytuację opieki 
pielęgniarskiej w stanie wyjątkowym i kry-
zysowym - jakim jest epidemia.

Ustawa wprowadza również waż-
ne zmiany dotyczące kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych. 
W przypadku ogłoszenia stanu zagroże-
nia epidemicznego lub stanu epidemii, 
według omawianej ustawy, kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
może być prowadzone z wykorzysta-
niem metod i technik kształcenia na od-
ległość w odniesieniu do zajęć teoretycz-
nych, niezależnie od tego, czy zostało to 

przewidziane w programie kształcenia. 
W odniesieniu do szkolenia praktycznego 
kształcenie może być prowadzone w for-
mie indywidualnej także w podmiocie, 
w którym aktualnie pielęgniarka, położ-
na uczestnicząca w kształceniu jest za-
trudniona. Inną zmianą jest wprowadze-
nie możliwości weryfikacji osiągniętych 
efektów kształcenia z wykorzystaniem 
technologii informatycznych zapewnia-
jących kontrolę jego przebiegu i reje-
strację. Zapis ten nie dotyczy egzaminu 
państwowego. Warunkiem wprowadze-
nia wymienionych zmian w kształceniu 
podyplomowym pielęgniarek i położnych 
jest poinformowanie CKPPiP, przez or-
ganizatora kształcenia, o zastosowanych 
metodach i technikach kształcenia na od-
ległość (nazwa modułu, nazwa jednostki 
modułowej, liczba godzin, wykorzystana 
platforma) oraz zmianach dotyczących 
placówek szkolenia praktycznego wska-
zanych w harmonogramie kształcenia. 
Na organizatorze kształcenia spoczywa 
także obowiązek rejestrowania przebiegu 
zajęć teoretycznych prowadzonych z wy-
korzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość w zakresie obejmującym 
dźwięk, a nośnik z zarejestrowanymi 
zajęciami stanowi integralną część do-
kumentacji przebiegu kształcenia pody-
plomowego. Niezbędna jest zatem digi-
talizacja, którą nasza OIPiP w Gdańsku 
właśnie zaczyna pilnie wdrażać.

 Zespół Zarządzania Kryzysowego 
OIPiP w Gdańsku

Troska o życ ie swo je i  
najbliższych, obawy związane 
z p r a cą o r a z p o t r z e b a 
zapewnienia bezpieczeństwa 
m a j ą w p ł y w n a t o ,                     
w j a k i s p o s ó b m yś l i m y                
o ubezpieczeniach.

- 23 świadczenia a w tym z tytułu 
m.in.: pobytu w szpitalu, uszczerbku na zdrowiu, poważnego 
zachorowania, niezdolności do wykonywania pracy, urodzenia dziecka

W zawodzie pielęgniarki/położnej świadomość ryzyka wystąpienia zdarzenia 
niepożądanego zawsze powinna być obecna przy podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu. 
Wydaje się, że przy rosnącej świadomości pacjentów, skomplikowanych procedurach 
organizacyjnych, sytuacji pandemicznej, trudnościach w prowadzeniu dokumentacji 
medycznej – ubezpieczenie jest po prostu konieczne. Z perspektywy dnia dzisiejszego 
może wydawać się, że koszty polisy są  wysokie. Prawdziwe problemy pojawiają się 
jednak wtedy, gdy trzeba zapłacić jednorazowo wysokie odszkodowanie, albo przez wiele 
lat płacić rentę lub zadośćuczynienie dla całej rodziny poszkodowanego pacjenta lub 
samemu poddać leczeniu bez możliwości świadczenia pracy. Dobrze skonstruowany 
pakiet ubezpieczeniowy rozwieje wszelkie wątpliwości i obawy natury prawnej oraz 
pozwoli w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa prowadzić działalność mającą na celu 
niesienie pomocy medycznej wszystkim potrzebującym.

24h na DOBĘ / 7 dni w tygodniu

- szereg świadczeń a w tym m.in. z tytułu: naruszenia dóbr osobistych, 
postępowania przed sądem dyscyplinarnym, spraw karnych, mediacji, 
sporów z NFZ i ZUS, zniesławienia, określonych spraw dotyczących życia 
prywatnego.

Chcesz porozmawiać, dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu:

AGENT: 602 845 633
Oddział w Gdańsku:  58  524 32 80

e-mail: gdansk@interpolska.pl
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komunikat dotyczący
kursów specjalizacyjnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
informuje, że kursy specjalizacyjne ofero-
wane przez niektóre uczelnie prywatne nie 
są uznawane jako szkolenia specjalizacyjne 
w rozumieniu Ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej.

Przed zapisaniem się na kurs prosimy 
o każdorazowe sprawdzenie, czy organi-
zator kształcenia posiada uprawnienia do 
prowadzenia kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych.

Przydatne wskazówki:
•	 Rekrutacja musi odbywać się za pomocą 

platformy SMK.
•	 Kursy realizowane poza platformą SMK 

nie są uznawane jako forma podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych.

•	 Należy zwrócić uwagę, czy w SMK 
utworzono Elektroniczną Kartę Kształce-
nia i czy jest ona aktywna.

•	 Status kursu w zakładce wnioski na 
szkolenia powinien mieć brzmienie 
„Specjalizacja rozpoczęta”.

•	 Do udziału w szkoleniu specjalizacyj-
nym nie ma wymogu ukończenia stu-
diów wyższych.

•	 Każde szkolenie specjalizacyjne zakoń-
czone jest egzaminem państwowym or-
ganizowanym przez Centrum Kształce-
nia Podyplomowego Pielęgniarek i Po-
łożnych i odbywa się w Warszawie (nie 
w siedzibie organizatora).

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosi-
my o kontakt z Okręgową Izbą Pielęgnia-
rek i Położnych: 

tel. 606 954 413 
lub SMK tel. 728 405 682 

w godz. 8:00-15:00

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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KRAJOWY KONSULTANT 
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEgO 

 

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18 A, tel. 089. 5393455, fax 533-77-01 

 

e-mail:piskorz@wssd.olsztyn.pl 
 
 
Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek 
szkolnych  dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii 
koronawirusa SARS-CoV-2.  
 
 
Aktualizacja z dnia 08.09.2020r. 
 
Rekomendacje: Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek 
  
  

1. Gabinet profilaktyczny powinien być wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, 

środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem 

FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuchy 

barierowe wodoodporne.  

3. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko 

jeden uczeń, który powinien zdezynfekować ręce po wejściu do gabinetu.  

4. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów 

przesiewowych,  sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami 

z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk,  powinna  

zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub 

przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.  

5. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej  w przypadku nagłych zachorowań, urazów i 

zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i 

niepełnosprawnością, w tym w ramach  realizacji  świadczeń pielęgniarskich,   zabiegów i 

procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, 

pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk,  powinna  zastosować następujące 

środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub  przyłbica, rękawice, 

jednorazowy fartuch flizelinowy.  

6. Realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną program edukacji zdrowotnej 

powinien poza standardowymi treściami zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji 

ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Szkoła 

powinna zabezpieczyć środki do dezynfekcji rąk dla uczniów i pracowników.  
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7. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w 

środowisku szkoły należy  przestrzegać dystansu min. 1,5 - 2 m. W kontaktach z gronem 

pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie 

zamieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosować maskę 

chirurgiczną.   

8. Należy opracować zasady sprzątania gabinetu profilaktycznego i dezynfekcji powierzchni  

( w tym m.in. dezynfekcji  blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu z 

częstotliwością 2 razy dziennie). Nie stosować aerosoli. Stosować  częste wietrzenie gabinetu.  

9. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły  tj.  gorączka pow. 38 stopni, 

kaszel, duszność,  inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy skierować osobę 

chorą do domu oraz zalecić kontakt telefoniczny z lekarzem POZ, który pokieruje dalszym 

postępowaniem.  Uczeń/pracownik nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy 

międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się 

najbliżej pokoju, w którym został odizolowany.  

10. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod nr 112- 

dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem„COVID-19”. 

Ucznia należy odizolować   do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka/higienistka powinna 

polecić uczniowi/pracownikowi szkoły nałożenie maseczki.  

11. Dyrektor szkoły powinien wyznaczyć pokój/ pomieszczenie do izolacji, w którym uczeń  

będzie odizolowany do czasu przybycia opiekuna. Pokojem  do izolacji nie może być gabinet 

profilaktyczny pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, tylko wyznaczone 

pomieszczenie przeznaczone tylko do tego celu. Pomieszczenie to nie powinno być nazywane 

izolatorium, gdyż izolatorium zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 26 marca 2020 z 

późniejszymi zmianami jest dedykowane dla pacjentów nad którymi opiekę sprawuje podmiot 

leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne – czyli szpital.  

Pomieszczenie do izolacji,  po opuszczeniu go przez ucznia/dziecko, powinno być 

przewietrzone i zdezynfekowane.  

12. Podczas udzielania świadczeń u ucznia/pracownika, u którego objawy sugerują 

podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi 

zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska z 

filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch 

ochronny barierowy. Po udzieleniu świadczenia gabinet powinien być wywietrzony i poddany 

dezynfekcji zgodnie z opracowanymi zasadami. Do czasu zakończenia procesu 

dekontaminacji gabinetu, inne  świadczenia  nie powinny być realizowane.   

13. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 , u ucznia/ 

pracownika – sposób postępowania z  osobami z kontaktu określa Powiatowy Inspektor 

Sanitarny, z którym pielęgniarka i dyrektor szkoły  powinni  być w kontakcie i realizować 

jego zalecenia.  

14. Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą 

nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych.  
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09-08 18:02gratulacje i podziękowania

W imieniu naszego Środowiska 
Zawodowego pragnę złożyć gratulacje 

laureatom prestiżowego plebiscytu 
„ZŁOTY STETOSKOP”, a w szczególności 

SERDECZNIE GRATULUJĘ:
Pielęgniarce Magdalenie Włochowicz 

i Pielęgniarzowi Michałowi Milewskiemu 
otrzymania tych prestiżowych Nagród!

Gratulujemy również, że z Państwa 
inicjatywy została właśnie powołana decyzją/
uchwałą naszej ORPiP Komisja ds. Recept 

przy OIPiP w Gdańsku. Przewodniczącym 
Komisji został mgr Pielęgniarstwa 

Michał Milewski.

Statuetkę „ZŁOTY STETOSKOP” 
przyznaje się medykom – w tym 

pielęgniarkom i pielęgniarzom, którzy 
w swojej codziennej pracy wykonują 

badanie fizykalne i wypisują recepty, ale, 
co ważniejsze, tym, dla których ustawiczne 

kształcenie z tego zakresu jest codziennością!
 Anna Czarnecka

 Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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z żałobnej karty
Naszej Koleżance

Marceli Bączkiewicz
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci
TATY

składają
pielęgniarka oddziałowa 
Mirosława Kuczyńska

z zespołem Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Onkologii

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie

Koleżance  
Wiesławie Cyperskiej  

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci  

MAMY
składają

koleżanki i koledzy z oddziału OTUA
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 

w Gdańsku

Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim 
z powodu śmierci naszej Koleżanki
MAgDALENY MILEWSKIEJ

składają 
pracownicy Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego w Gdańsku

Koleżance Danusi Szczepaniuk
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
TATY
składa

Zespół Oddziału Ginekologii 
Onkologicznej

Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni

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

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance
Aleksandrze Wiśniewskiej

z powodu śmierci
TATY

składają 
koleżanki i koledzy

z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
Szpitala im. św. Wojciecha

Gdańsk-Zaspa

Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia 

w tych trudnych chwilach po stracie 
SIOSTRY 

dla Elżbiety Rogińskiej 
składają 

koleżanki i koledzy z Izby Przyjęć 
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Pielęgniarkom z okazji jubileuszu
Marcie Daniluk 

30-lecia pracy zawodowej
i Wiolecie Włodarczyk 

25-lecia pracy zawodowej
wyrazy uznania i podziękowania

za zaangażowanie w pracy zawodowej,
oddanie i życzliwość 

w trakcie wieloletniej pracy
wraz z życzeniami dalszych sukcesów

składają
Pielęgniarka Oddziałowa Ewa Duda

z zespołem pielęgniarskim 
Oddziału OTUA

Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego w Gdańsku

Z okazji 
jubileuszu pracy zawodowej

25-lecia Justyny Olszta 
i 35-lecia Klaudii Kierul
wyrazy uznania, szacunku 

i podziękowania za współpracę, 
zaangażowanie i długoletnią pracę 
w zawodzie. Satysfakcji i radości 

ze wszystkich życiowych dokonań, 
wykorzystania swoich umiejętności 
i uprawnień z życzeniami zdrowia 
i pomyślności w życiu osobistym

składają 
Pielęgniarka Oddziałowa

wraz z zespołem pielęgniarskim 
i lekarskim Oddziału Urologii 
7 Szpitala Marynarki Wojennej 

w Gdańsku Oliwie

Z okazji 
40-lecia pracy zawodowej 

składamy 
naszej oddziałowej 

mgr Danucie Zagubien 
gratulacje i życzenia zdrowia, 

radości i uśmiechu na co dzień. 
Żebyś była zdrowa, szczęśliwa i jeszcze 

z nami droga nasza oddziałowa!!! 
Personel Oddziału Neurologii 

Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie

Najserdeczniejsze gratulacje 
i najpiękniejsze życzenia dla 
Pani mgr Danuty Zagubien 

pielęgniarki oddziałowej 
Oddziału Neurologii Szpitala 

Specjalistycznego w Kościerzynie 
z okazji jubileuszu 

40-lecia pracy zawodowej. 
Dużo zdrowia i pomyślności na dalsze 
lata pracy oraz wszystkiego dobrego 

w życiu osobistym
życzą 

pielęgniarki i pielęgniarze 
z Oddziału Neurologii. 

Wszystkiego, co najpiękniejsze 
PANI DANKO!!!
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„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
Bo zostawili ślady w naszych sercach”

Naszemu koledze Markowi Włodarczakowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci
MATKI
składają

Zarząd, Kadra Kierownicza Pionu 
Pielęgniarstwa, Współpracownicy

oraz Koleżanki i Koledzy
ze Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie Sp. z o.o.

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

Wyrazy głębokiego współczucia koledze
Waldemarowi Paczoskiemu

z powodu śmierci
TATY

składają 
koleżanki i koledzy

z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
Szpitala im. św. Wojciecha

Gdańsk-Zaspa

,,Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
Bo zostawili ślady w naszych sercach’’

Naszej Koleżance 
Pielęgniarce Oddziałowej Teresie Smyk
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci 
MAMY 
składają 

koleżanki z Kliniki Chorób Nerek 
i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży UCK

Koleżance Ani Stepnowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
TATY

składają
Koleżanki z Oddziału Chorób 

Wewnętrznych i Hipertensjologii  
Szpitala im. M. Kopernika Copernicus Pl 

Sp. z o.o. w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Naszego kolegi

Marka Włodarczaka
z powodu śmierci

MATKI
składa Personel Oddziału Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 

Sp. z o.o.

Koleżance Eli Szarafin wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MAMY 
składają 

koleżanki i kolega z bloku operacyjnego 
w Starogardzie Gdańskim

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację 
o śmierci naszej drogiej koleżanki
KAZIMIERY ZABROCKIEJ, 

wieloletniej pielęgniarki 
w gabinecie zabiegowym.

Droga Kaziu, na zawsze pozostaniesz 
w naszych sercach i naszej pamięci.

Pracownicy Przychodni „KASZUBY” 
w Wejherowie

Miesięcznik Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Zawodowy punkt 
widzenia!

Magazyn Pielęgniarki i Położnej to:
  aktualne informacje o wydarzeniach branżowych,
  nowoczesne koncepcje i trendy pracy, 
���profesjonalne wskazówki dotyczące kształcenia,
�praktyczne porady i opinie prawne,
  sprawdzone informacje o pracy za granicą.

www.nipip.pl
Magazyn Pielęgniarki i Położnej 
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa      
tel. 695 350 774, e-mail: mpip@nipip.pl

Co miesiąc cenne nagrody dla prenumeratorów!

Magazyn Pielęgniarki  
i Położnej
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Nagrody:

1.

2.

3.

4.

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 
31 października 2020 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUiZ 10-11/2020
Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, telefon kontaktowy,
odpowiedzi: 1..., 2 ..., 3 ..., 4 ...
Tylko wiadomości e-mail zawierające wszystkie 
informacje będą brały udział w losowaniu nagród!

Czy ustawa z dn. 14 sierpnia 2020 r. o zmia-
nach niektórych ustaw… wprowadza zmiany 
dotyczące kształcenia podyplomowego?
A) tak
B) nie

Czy ustawa z dn. 14 sierpnia 2020 r. o zmianach 
niektórych ustaw… nakłada na organizatora 
kształcenia obowiązek rejestrowania przebiegu 
zajęć teoretycznych prowadzonych on-line?
A) tak
B) nie

Ustawa z dn. 14 sierpnia 2020 r. o zmianach 
niektórych ustaw… została opublikowana:
A) 31 sierpnia
B) 12 sierpnia
C) 14 sierpnia

Czy w czasie trwania epidemii może się 
odbyć Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy?
A) tak
B) nie

2 nagrody
ufundowane przez

WYNiKi QUiZU nr 6/2020
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała barbara 
Krasnodębska. Nagrody ufundowane przez Med-Studio Dominika 
wygrały: Małgorzata Starzyńska i Marzena roszkowska. 
Prosimy o kontakt z daną firmą w celu odebrania nagrody. 
Prawidłowe odpowiedzi: 1B - 2C - 3A - 4A

7 książek 
prawnych

ufundowanych przez
orPiP w gdańsku


