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Słowo wstępne

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy,
Koleżanki i Koledzy,

Dużo wyzwań za nami i wiele przed nami... 
Cały świat żyje w kontekście wyzwań zwią-
zanych z pandemią i jej skutkami. Szkoda 
więc czasu i energii na wyczekiwanie końca 
epidemii. Pytania dotyczące jej kresu póki 
co zostają bez odpowiedzi. Energię fokusu-
jemy na aktywność. Czynnie włączamy się 
w szczepienia i ich organizowanie, a także 
w szkolenia, aby szczepić w oparciu o ak-
tualną wiedzę, czyli bezpiecznie. Rozszerza-
my wachlarz szkoleń dla Państwa – aby przy 
naszym wsparciu podołać trudom codzien-
ności. Wirus niestety nie zniknie ot tak! 
My w OIPiP podsumowujemy miniony 
rok, gdyż marzec zawsze jest miesiącem 
sprawozdawczym i podsumowań działań. 
Zostało zrealizowanych bardzo dużo zadań 
ustawowych, lecz w sumie z tymi nowy-
mi – wynikającymi z COVID, związany-
mi z pomocą i walką z jego skutkami oraz 

organizacją i realizacją zadań zdalnych – 
jest ich ogrom. Nasze Prezydium, ORPiP 
w Gdańsku, Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego oraz Pracownicy OIPiP swoim zaan-
gażowaniem powodują, iż wszystkie spra-
wy są realizowane na bieżąco. Przed nami 
plany na ten rok. Zgodnie z przepisami pra-
wa musimy ich dokonać, chociaż niezwy-
kle trudno zaplanować rok 2021 – rok pe-
łen wielkich niewiadomych... To niezwykle 
trudne zadanie dla Członków ORPiP.
Codziennie stajemy przed dylematem, 
z którym ewidentnie trudno nam się zmie-
rzyć. Możemy wybrać dwie drogi. Jedna 
z nich kończy się frustracją, druga odkry-
ciem siebie na nowo. Jesteśmy kimś więcej 
niż tylko osobnymi jednostkami... Ludzie 
przeglądają się w sobie nawzajem niczym 
w lustrach. Każdy stanowi odbicie pewne-
go wycinka najpiękniejszej prawdy o ludz-
kiej naturze. Zawsze możemy wybrać po-
między tęsknotą za utraconym i nadzieją, 
że nieznane też może się okazać wzbogaca-
jącym odkryciem. 
Pielęgniarki i Położne bezpowrotnie zwią-
zały swój los z miejscem w duszy każdego 
człowieka, który w bólu i cierpieniu wycze-
kuje słońca za horyzontem. Brzmi to dość 
metaforycznie, ale tak chcę o tym mówić. 
Rok trwania pandemii udowodnił nam, 
że potrafimy być silni i efektywni. Dzięki 
wytężonej pracy Pielęgniarek i Położnych 
dziesiątki tysięcy ludzi ujrzało swoich naj-
bliższych po powrocie ze szpitali. Wielu 
walczyło z chorobą, przebywając w domu 
na izolacji i wygrało z nią dzięki Pielę-
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gniarkom i Położnym POZ/Środowisko-
wym. Powrócili do zdrowia niczym z pola 
bitwy. Oprócz codziennej walki o każdego, 
nasze Środowisko dokonało wiele, aby 
działać synergicznie. To właśnie dlatego 
samorządy zawodowe, w tym nasza Izba, 
wprowadziły odważne i racjonalne zmia-
ny w systemie polityk społecznych i pro-
gramów wsparcia dla swoich Koleżanek 
i Kolegów. Potrafimy być wobec siebie 
istotami solidarnymi i umiejącymi dostrzec 
potencjały rozwojowe. I tu znów nasza Izba 
we współpracy z Izbą w Słupsku pozyskała 
środki na bezpłatne dla Was szkolenia do-
tyczące szczepień. Nasza OIPiP w Gdańsku 
dodatkowo autorsko i finansowo wsparła 
projekty m.in. dotyczące medycyny szkol-
nej, pielęgniarstwa epidemiologicznego, 
a ostatnio 2x recept w praktyce Pielęgniar-
ki i Położnej, zrealizowane w formie we-
binarów cieszących się Państwa ogromnym 
zainteresowaniem. Nie, to nie jest lista 
samozadowolenia. To dowód, że wspólnie 
potrafimy wybierać właściwą drogę. Mowa 
tu o adaptacji. 

Bez względu na wewnętrzny bunt – wirus 
zostanie z nami jeszcze długo, bo walka 
z nim jest niezwykle trudna. Jako wirus  
może pozostać już na zawsze. Swoje dzia-
łania zatem musimy dostosować do nowych 
okoliczności, czyli realiów. Nawet WHO 
zmieniła definicję zachorowania na COVID. 
Zachorowanie musi bowiem dawać obja-
wy chorobowe potwierdzone medycznie, 
a także nie wystarcza już jeden wynik do-
datni. W 2021 r. wraz z nowym budżetem 
realizować będziemy zatem pomoc naszym 
Członkom w oparciu o Regulamin Komi-
sji Socjalnej, który zachorowanie z tytułu 
COVID traktuje jak inne jednostki choro-

bowe, z którymi niestety licznie borykają 
się nasze Koleżanki i Koledzy. KAŻDA 
CHOROBA, która pogarsza sytuację so-
cjalno-bytową opisana i udokumentowa-
na we wniosku będzie podlegała wspar-
ciu finansowemu.
Wniosek o udzielenie pomocy socjalnej 
jest do pobrania pod adresem:
http://www.oipip.gda.pl/p/pobierz  
Wnioski prosimy wysyłać na adres: 
skarbnik@oipip.gda.pl
Pamiętajmy także o obowiązku składania 
prawdziwych danych i dokumentów. 

Szczególnie nadchodzące Święta uświa-
damiają, iż w głębi każdego z nas zawsze 
drzemie ona – mała nadzieja. Zamiast na 
siłę ciągnąć ją w stronę przeszłości, topić 
w odmętach bolesnych historii czy senty-
mentów, warto otworzyć jej drzwi do nowe-
go świata, nowej normalności. Skupmy się 
na działaniach. A może nadzieja, pchnięta 
ku novum, rozwinie skrzydła i pokaże nam, 
jak te przeciwności losu i wyzwania prze-
mienić w przestrzeń przyjazną ludzkiemu 
stworzeniu? NAJWAŻNIEJSZE JEST TO 
JAK TĘ LEKCJĘ ODROBIMY i JAKĄ 
WYCIĄGNIEMY Z NIEJ NAUKĘ...

Chwyć więc nadzieję za rękę i idź ku 
poszukiwaniu nowych rozwiązań. Nie 
osłabiajmy się, a wzmacniajmy! Nasze 
współdziałanie wspiera coraz większą 
liczbę naszych Członków. Cieszymy się, 
że zgłaszacie do nas tak wiele spraw, któ-
rym razem stawiamy czoła! 

mgr Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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kalendarium
styczeń i luty

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku i Wiceprzewodnicząca oraz Skarbnik i Sekretarz 
uczestniczyły aktywnie w pracach Zespołu Zarządzania Kryzysowego OIPiP w Gdańsku, 
który spotykał się kilkakrotnie (w razie każdej potrzeby) i pracował, rozwiązując bieżą-
ce problemy. W pracach z ramienia ORPiP regularnie uczestniczy również dr Katarzyna 
Kretowicz, koordynując m.in. płynną i prawidłową realizację cyklu kursów szczepień re-
alizowanych wspólnie z Wojewodą Pomorskim. Pracami Zespołu kieruje Przewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka i niniejszym pragnie podziękować wszystkim zaan-
gażowanym: „Dziękuję wszystkim Członkom Zespołu za dyspozycyjność i gotowość do 
nieustających działań”.

styczeń i luty
Sumiennie zrealizowane zostały prace on-line Prezydium oraz Rady, którymi kieruje 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka i niniejszym pragnie podziękować 
wszystkim zaangażowanym: „Dziękuję wszystkim Członkom Prezydium i Rady za dyspo-
zycyjność i gotowość do nieustających działań. Dzięki Wam – wszystkie sprawy są realizo-
wane na bieżąco i mimo wielu trudności – bez żadnych opóźnień”.
Na marcowej Radzie nastąpi podsumowanie niezwykle trudnego i wyjątkowego dla nas 
wszystkich 2020 roku. Niestety zachorowalność na COVID Pielęgniarek, Pielęgniarzy 
i Położnych zrzeszonych w naszej OIPiP w Gdańsku w styczniu i lutym nadal jest niezwy-
kle wysoka (w każdym miesiącu blisko 300) i mówi nam o tym, iż trudny czas nadal trwa… 
Dlatego ta Rada odbędzie się również, tak jak poprzednie, w trybie najbezpieczniejszym, 
czyli zdalnym. Materiały sprawozdawcze z projektami uchwał zostały przesłane Członkom 
ORPiP oraz Przewodniczącym Organów pocztą elektroniczną.

styczeń i luty
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w Komisjach Wojewódzkich 
ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz udział drogą elektroniczną w pracach 
Zespołu Pracodawców przy Uniwersytecie SWPS.
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2 lutego
Przewodnicząca Anna Czar-
necka jako Członek NRPiP 
uczestniczyła zdalnie w obra-
dach Prezydium NRPiP. Omó-
wiono wiele istotnych spraw 
i podjęto uchwały. W obra-
dach jako Goście uczestni-
czyły: Naczelny Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawo-
dowej dr Grażyna Rogala-
-Pawelczyk oraz Konsultant 
Krajowy w dziedzinie Pielę-
gniarstwa Epidemiologiczne-

go dr Anna Szczypta – przedstawiając problemy wynikające i związane z obszarem COVID 
i zagrożenia nim. Omówiono niezwykle trudną sytuację Pielęgniarek Epidemiologicznych. 
W związku z otrzymanymi informacjami Zespół Zarządzania Kryzysowego OIPiP i Prezy-
dium ORPiP w Gdańsku wystosowali pismo do Konsultanta Wojewódzkiego Woj. Pomor-
skiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dr Krystyny Paszko o koniecz-
ności podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji w naszym województwie. 
Konieczna jest poprawa warunków pracy i płacy Pielęgniarek Epidemiologicznych (m.in. 
zmiana zaszeregowania), które odzwierciedlałyby Ich pracę, wiedzę i odpowiedzialność – 
szczególnie w niezwykle trudnych czasach COVID. Poniższy slajd mówi sam za siebie, 
jak bardzo działania takie są potrzebne i pilne...
Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronach internetowych NRPiP oraz OIPiP 
w Gdańsku.

7 lutego 
W Gdańsku w Kościele pw. Chry-
stusa Króla, na prośbę/z inicjaty-
wy OIPiP w Gdańsku, odbyła się 
uroczysta Msza Święta w intencji 
wszystkich zmarłych w 2020 r. Pie-
lęgniarek i Położnych naszej OIPiP.
Jednocześnie powierzyliśmy proś-
by o zdrowie i siły dla naszych 
Koleżanek i Kolegów oraz Współ-
pracowników walczących z pande-
mią i na rzecz Chorych w 2021 r. 
Niestety obostrzenia epidemiczne 
nie pozwoliły, abyśmy jak co roku 

licznie uczestniczyli w tym ważnym dla naszego Środowiska Zawodowego wydarzeniu.

Realizacja normy zatrudnienia pielęgniarki epidemiologicznej 
w podmiotach leczniczych w poszczególnych województwach



8 Biuletyn Informacyjny  nr 2-3/2021 9

9 lutego

Przewodnicząca Anna 
Czarnecka uczest-
niczyła w obradach 
Konwentu Przewodni-
czących z całej Polski. 
Omówiono wiele istot-
nych spraw. W obra-
dach jako Gość uczestniczyła m.in.: Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
dr Grażyna Rogala-Pawelczyk. Omówiono m.in. tematy odpowiedzialności zawodowej 
i rodzaju skarg, które licznie wpływają do Rzecznika z obszaru działań covidowych, 
szczepień ect. PODKREŚLIĆ NALEŻY, IŻ JAKO PRACOWNICY MEDYCZNI JE-
STEŚMY ZOBOWIĄZANI PRACOWAĆ ZGODNIE ZE ZDOBYCZAMI NAUKI 
I ZGODNIE Z AKTUALNĄ WIEDZĄ MEDYCZNĄ.

Prezydium
W dniu 31 grudnia 2020 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku 
(w trybie zdalnym). W zebraniu wzięło 
udział 6 osób, Członków Prezydium oraz 
Gość, Przewodnicząca Komisji ds. Kształ-
cenia, Pani Katarzyna Kretowicz.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1004/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).

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Aneksu nr 1 do Uchwały Nr 
847/VII P/20 w sprawie aktualizacji 
do Ramowego Programu Przeszkole-
nia Pielęgniarki i Położnej przyjętego 
w dniu 17 marca 2018 r. Uchwałą Nr 
107/VII R/18.

6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1005/VII P/20 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego wnio-
sków złożonych do Komisji Socjalnej 
o przyznanie zapomóg losowo-zdro-
wotnych, tzw. covidowych, plus ich re-

alizacja. Zapomogi zostały przyznane 
na ogólną kwotę: 15 600.00 zł brutto 
(piętnaście tysięcy sześćset 00/100).

7. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 1006/VII P/20 w spra-
wie rozpatrzenia, zatwierdzenia przez 
Zespół Zarządzania Kryzysowego 
wniosku złożonego do Komisji So-
cjalnej o przyznanie zapomogi losowej 
plus jej realizacja. Zapomoga została 
przyznana na ogólną kwotę 2200.00 zł 
brutto (dwa tysiące dwieście 00/100).

8. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 160/IPP/PPL/20/C, 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-
wych), 1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki pielęgniarskiej.

9. Przedstawienie i podjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły Nr 1900/z/VII/2020 do Uchwały 
Nr 1904/z/VII/2020. Stwierdzenia 
1 (w tym 1 położna), wpis do rejestru 
3 (w tym 2 położne), wykreślenia z re-
jestru 1 (w tym 1 pielęgniarz).

10. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
- list otwarty do Prezydenta RP 

z apelem o niepodpisywanie usta-
wy z dnia 27 listopada 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw 
w celu zapewnienia w okre-
sie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epide-

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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mii kadr medycznych. Zawarte 
w ustawie rozwiązania nie gwa-
rantują rzeczywistej weryfikacji 
kwalifikacji osób dopuszczonych 
do wykonywania zawodów me-
dycznych ani nawet ich zdolności 
do komunikowania się z pacjen-
tem w języku polskim,

- pismo z Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych, w którym 
wymienione zostały działania 
Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go NIPiP wraz z istotną uwagą – 
,,UWAgA! W związku z dużą 
aktywnością różnych organiza-
cji i instytucji zamieszczających 
na swoich stronach wytyczne, 
procedury, standardy i inne 
związane z epidemią koronawi-
rusa informujemy, że na stronie 
NIPiP oraz OIPiP zamieszczane 
są aktualne i wiarygodne infor-
macje skonsultowane i zatwier-
dzone przez Mz i gIS”. Odsy-
łamy Państwa do korzystania ze 
strony NIPiP i strony interneto-
wej OIPiP w gdańsku, gdyż tam 
uzyskają Państwo pewne infor-
macje,

- pismo z Ministerstwa Zdrowia 
kierowane do Prezes NRPiP, Prze-
wodniczącej Zarządu Krajowego 
Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych, 
Prezes Zarządu Głównego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego i Prezes 
Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Położnych w spra-
wie wprowadzenia rozwiązań 
systemowych mających na celu 
zwiększenie liczebności personelu 

medycznego bezpośrednio zaan-
gażowanego w walkę z pandemią 
COVID-19, gdzie podkreślone 
zostało, iż postulaty zgłoszone we 
wspólnym oświadczeniu powyżej 
wymienionych instytucji są zbież-
ne z działaniami rządu i jego za-
plecza parlamentarnego,

- dwa wyciągi z aktów prawnych 
dotyczące wszelkich zmian 
Rozporządzeń Ministra zdro-
wia, zarządzeń Prezesa Na-
rodowego Funduszu zdrowia, 
jak i Komunikaty: Prezesa Rady 
Ministrów, Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Rzecznika Praw Pa-
cjenta oraz Obwieszczenia Mini-
stra Zdrowia, 

- opublikowaną w DZIENNIKU 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ w Warszawie, dnia 29 
grudnia 2020 r. poz. 2401 USTA-
WĘ z dnia 27 listopada 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw 
w celu zapewnienia w okresie 
ogłoszenia stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii 
kadr medycznych.

11. Zakończenie zebrania.

W dniu 22 stycznia 2021 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium. Zebranie odbywało się 
w trybie on-line.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.
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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 1007/VII P/21 
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).

5. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał Nr: 161/IPP/PPL/21/C, 162/
IPP/PPL/21/C, 163/IPP/PPL/22/C 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-
wych) wpisu w rejestrze indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położnych 
(3 wykreślenia indywidualnych prak-
tyk pielęgniarskich).

6. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1008/VII P/21 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego wnio-
sków złożonych do Komisji Socjalnej 
o przyznanie zapomóg losowych plus 
ich realizacja. zapomogi losowe zo-
stały przyznane na łączną kwotę 
7.750,00 zł brutto (siedem tysięcy sie-
demset pięćdziesiąt zł 00/100). 

7. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1009/VII P/21 w spra-
wie naprawy kserokopiarki (w oparciu 
o ekspertyzę serwisanta) dla potrzeb 
biura Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.

8. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał dotyczących Prawa Wy-

konywania Zawodu od Uchwały Nr 
1890/z/VII/2021 do Uchwały Nr 
1899/z/VII/2021. Stwierdzenia − 2, 
wpisy do rejestru − 5 (w tym 1 pielę-
gniarz), duplikaty − 1, wykreślenia − 2.

9. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka poinformowała, iż na ręce 
Przewodniczącej ORPiP w gdań-
sku wpłynęło podziękowanie dla 
wszystkich Członków Prezydium 
ORPiP w gdańsku od Pani Danuty 
Adamczyk-Wiśniewskiej za pamięć 
i przesłane życzenia świąteczne i no-
woroczne.

10. Zakończenie zebrania.

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

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1010/VII P/21 
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).

5. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1011/VII P/21 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego wnio-
sku złożonego do Komisji Socjalnej 
o przyznanie zapomogi losowej plus jej 
realizacja. Zapomoga losowa została 
przyznana na ogólną kwotę 3 000.00 zł 
brutto (trzy tysiące 00/100).

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1012/VII P/21 
w sprawie zakupu dwóch drukarek 
dla potrzeb biura Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
i Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej.

7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1013/VII P/21 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia 
przez Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go (Z.Z.K.) wniosków złożonych do 
Komisji Socjalnej o przyznanie zapo-
móg losowo-zdrowotnych, tzw. covi-
dowych, plus ich realizacja. Zapomo-
gi zostały przyznane na ogólną kwotę 
18 000.00 zł brutto (osiemnaście ty-
sięcy 00/100). życzymy Członkom 
naszego Samorządu szybkiego po-
wrotu do zdrowia i realizacji wszel-
kich założeń, zarówno zawodowych, 
jak i prywatnych. 

8. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1014/VII P/21 w spra-
wie zakupu 140 książek – monografii 
„Samorząd Pielęgniarek i Położnych 
wczoraj, dziś i jutro” z okazji XXX-le-
cia działalności Samorządu dla delega-
tów na OZPiP.

9. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła pismo Wicepre-

zes NRPiP Pani Marioli łodzińskiej 
do Ministra zdrowia dotyczące 
wstrzymania szczepień persone-
lu medycznego w tzw. grupie „0”; 
w piśmie zawarty jest apel o podję-
cie niezbędnych działań w zakresie 
wznowienia w trybie pilnym szcze-
pień przeciwko COVID-19.

10. Zakończenie zebrania.

W dniu 12 lutego 2021 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium. Zebranie odbywało się 
w trybie on-line – trybie obiegowym.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1015/VII P/21 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
SERVMED.

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1016/VII P/21 w spra-
wie wskazania przedstawiciela kadry 
dydaktycznej do pracy w komisji eg-
zaminacyjnej kursu specjalistycznego 
,,Terapia bólu ostrego u dorosłych” 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez OIPiP w Gdańsku.
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6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1017/VII P/21 w sprawie 
wskazania przedstawiciela samorzą-
du do prac w komisji egzaminacyjnej 
kursów specjalistycznych w zakresie 
kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez OIPiP w Gdańsku.

7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1018/VII P/21 
w sprawie wskazania przedstawiciela 
samorządu do prac w komisji kwa-
lifikacyjnej i egzaminacyjnej kursów 
kwalifikacyjnych w zakresie kształce-
nia podyplomowego prowadzonego 
przez OIPiP w Gdańsku.

8. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1019/VII P/21 
w sprawie wskazania przedstawiciela 
samorządu do prac w komisji kwali-
fikacyjnej szkolenia specjalizacyjne-
go w zakresie kształcenia podyplo-
mowego prowadzonego przez OIPiP 
w Gdańsku.

9. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1020/VII P/21 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego wnio-
sku złożonego do Komisji Socjalnej 
o przyznanie zapomogi losowej plus 
jej realizacja. Zapomoga została przy-
znana w kwocie 2000.00 zł brutto 
(dwa tysiące 00/100).

10. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1021/VII P/21 w spra-
wie rozpatrzenia, zatwierdzenia przez 
Zespół Zarządzania Kryzysowego 
(Z.Z.K.) wniosków złożonych do Ko-
misji Socjalnej o przyznanie zapomóg 
losowo-zdrowotnych, tzw. covido-
wych plus ich realizacja. zapomogi 
zostały przyznane na ogólną kwotę 

20 400.00 zł. brutto (dwadzieścia 
tysięcy czterysta 00/100). Pragnie-
my podkreślić, iż jesteśmy myślami 
z Członkami naszego Samorządu, 
którzy doświadczani są tak trudnym 
problemem zdrowotnym. 

11. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1022/VII P/21 
w sprawie polisy Grupowego Ubez-
pieczenia NNW Pielęgniarek i Po-
łożnych podnoszących kwalifikacje 
zawodowe i odbywających praktyki 
zawodowe w ramach kursów i szko-
leń organizowanych przez OIPiP 
w Gdańsku.

12. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1023/VII P/21 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA Medica Sp. z o.o.

13. Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 164/IPP/PPL/21/C 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-
wych) wpisu w rejestrze indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położnych 
(1 wykreślenie indywidualnej praktyki 
pielęgniarskiej).

14. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 1905/z/
VII/2021 do Uchwały Nr 1918/z/
VII/2021. Stwierdzenia 9 (w tym 3 po-
łożne), wymiana 1, wpis do rejestru 
3 (w tym 1 położna), wykreślenia 1. 

15. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka przedstawiła pismo, w którym uję-

te są liczne Działania zespołu zarzą-
dzania Kryzysowego NIPiP, takie jak:
1) Pismo skierowane do Ministra 

zdrowia w sprawie przyznania 
dodatkowego wynagrodzenia za 
pracę określonym grupom per-
sonelu medycznego w związku ze 
zwalczaniem epidemii COVID-19 
wraz z otrzymaną odpowiedzią.

2) Pismo skierowane do Preze-
sa Rady Ministrów i Ministra 
zdrowia w sprawie przyznania 
świadczenia specjalnego rodzi-
nom pielęgniarek i położnych, 
które zmarły w wyniku zakaże-
nia się wirusem SARS-CoV-2.

3) Pismo skierowane do Ministra 
zdrowia w sprawie udzielenia 
informacji publicznej na te-
mat wyników prac zespołu do 
spraw opracowania propozycji 
zmian w ustawie z dnia 8 czerw-
ca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego niektórych pracow-
ników zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych.

4) Opublikowany projekt rozpo-
rządzenia Ministra zdrowia 
zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie standardu organi-
zacyjnego opieki zdrowotnej 
w dziedzinie anestezjologii 
i intensywnej terapii – https://
l e g i s l a c j a . rc l . g o v. p l / p ro -
jekt/12342908

5) Aktualizacja aktów prawnych.
 • Uchwałę Nr 1877/VIIP/2021 

Prezydium Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 2 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru 
zaświadczenia o posiadaniu 
kwalifikacji zgodnych z mini-
malnymi wymaganiami wy-
nikającymi z przepisów pra-
wa Unii Europejskiej oraz że 
posiadany dyplom potwier-
dzający posiadanie formal-
nych kwalifikacji odpowiada 
dokumentom potwierdzają-
cym formalne kwalifikacje 
pielęgniarki lub położnej wy-
nikające z prawa Unii Euro-
pejskiej oraz wzoru wniosku 
o wydanie zaświadczenia 
wraz z załącznikami,

 • uwagi zgłoszone przez Ko-
misję ds. Recept dotyczące 
zmian do Projektu z dnia 
09.02.2021 r. Rozporzą-
dzenia Ministra zdrowia 
zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie standardu 
organizacyjnego telepora-
dy w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej.
Prezydium ORPiP wysto-
sowało i przesłało do NIPiP 
w Warszawie pismo popie-
rające proponowane zmia-
ny. Na następnej stronie za-
mieszczamy pismo Komisji 
ds. Recept oraz pismo wy-
stosowane przez Prezydium 
ORPiP w Gdańsku do Pani 
Prezes NRPiP mgr Zofii 
Małas. 

16.  Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
District Chamber of Nurses and Midwives
80-147 Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17A 

tel. 320-06-80; e-mail: biuro@oipip.gda.pl
 _____________________________________________________________________

OIPiP/IIA/2021                                                                  Gdańsk, dnia 12.02.2021 r.

Sz. Pani
mgr Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa

nipip@nipip.pl

Szanowna Pani Prezes, Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku po zapoznaniu się na zebraniu Prezydium w dniu 12 lutego 2021 r. z pismem Komisji 
ds. Recept działającej przy OIPiP w Gdańsku, popiera w całości proponowane zmiany 
przez wyżej wymienioną komisję do Projektu z dnia 09.02.2021 r. Rozporządzenia 
Ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyj-
nego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

mgr Anna Czarnecka

Załącznik: Pismo Komisji ds. Recept przy OIPiP w Gdańsku 

Gdańsk, 2021-02-11

Dotyczy zmian do Projektu z dnia 09.02.2021 r. Rozporządzenia Ministra zdrowia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady 

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Wnosimy uwagę do ww. projektu w paragrafie 1 polegającą na dodaniu w punkcie 1 pod-
punkt 1 lit. a po słowach „o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 
514, z póżn. z.m.)” dopisanie „oraz art. 15a 2, 15b 1 i 2 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493)”. Przepis 
bez dodania naszej uwagi spowoduje sytuację, w której pielęgniarka i położna nie będzie 
mogła wystawić recepty pacjentom do 6 r.ż. i po 65 r.ż. z zastosowaniem teleporad, co 
spowodowuje dyskryminowanie tych grup wiekowych pacjentów. 

Szanowni Państwo,
KTO KORzySTA z UbEzPIECzEŃ 
OIPiP w gDAŃSKU?
KONIECZNOŚĆ AKTUALIZACJI DA-
NYCH W PWZ i REJESTRZE!
Przypominamy, że gRUPOWE UbEz-
PIECzENIE ODPOWIEDzIALNOŚCI 
CyWILNEJ PIELĘgNIAREK, PIE-
LĘgNIARzy i POłOżNyCH wyku-
pione przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku obejmuje tylko 
osoby aktywne zawodowo z uregulowa-
nymi składkami. Liczba osób aktywnych 
zawodowo (liczba osób ubezpieczonych) 
ustalana jest co roku na podstawie danych 
wygenerowanych z Centralnego Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych. Status „aktywny 
zawodowo” przypisany jest tylko do osób, 
które zgłosiły zatrudnienie do OIPiP, każda 

aktualizacja danych

osoba, która tego nie zrobiła automatycznie 
traktowana jest przez Rejestr jako osoba 
nieaktywna zawodowo. Więcej o polisie: 
http://oipip.gda.pl/komunikat/84
W celu zgłoszenia/aktualizacji zatrudnienia 
należy pobrać ze strony OIPiP w Gdańsku: 
http://oipip.gda.pl/194 arkusz F, wypełnić, 
czytelnie podpisać i wysłać na adres: aktu-
alizacja@oipip.gda.pl
zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 roku o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562 ze zm.) 
każda pielęgniarka/położna wpisana do 
rejestru pielęgniarek/położnych zobowią-
zana jest do niezwłocznego zawiadomie-
nia właściwej okręgowej rady pielęgnia-
rek i położnych o zmianie danych okre-
ślonych w art. 44 ww. ustawy w terminie 
14 dni od daty ich powstania.

Wyżej wymieniony paragraf zyskałby następujące brzmienie:
„§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu 
organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1395 oraz z 2021 r. poz. 95 i 231) w § 3 w pkt 1: 
1) lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obej-
mujące świadczenia udzielane dzieciom do ukończenia 6. roku życia oraz osobom 
powyżej 65. roku życia, z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w art. 42 ust. 
2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 514, z późn. zm. oraz art. 15a 2, 15b 1 i 2 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493).

2) ), oraz związanych z wydaniem zaświadczeń,”

Komisja ds. Recept przy OIPiP w Gdańsku 
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z prac rady

W dniu 22 stycznia 2021 roku odbyło się 
zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu wzięło 
udział 17 osób, Członków ORPiP i 1 Peł-
nomocnik. Zebranie odbywało się w trybie 
on-line.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Dia-
gnostycznego w sprawie rezygnacji ze 
stanowiska Przewodniczącej Komisji 
ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego 
oraz zawieszenia działalności Komi-
sji ds. Pielęgniarstwa Diagnostyczne-
go działającej przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
215/VII R/21 w tej sprawie.

5. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Onkologicz-
nego w sprawie zawieszenia działalno-
ści Komisji ds. Pielęgniarstwa Onkolo-
gicznego działającej przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 216/VII R/21 w tej sprawie.

6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 217/VII R/21 w sprawie 

przyjęcia i realizacji protokołu Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego. Po roz-
patrzeniu i zatwierdzeniu wniosków 
skierowanych do Komisji ds. Finan-
sowania Doskonalenia Zawodowego 
w dniu 21 stycznia 2021 r. kwota ogól-
na przyznana na refundację wyniosła 
17.400,00 zł brutto (siedemnaście 
tysięcy czterysta zł 00/100). 

7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 218/VII R/21 
w sprawie kontynuacji polisy Grupo-
wego Ubezpieczenia od Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków dla gru-
py stu siedemdziesięciu osób Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.

8. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 219/VII R/21 w spra-
wie kontynuacji polisy ubezpieczenia 
mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku. 

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 220/VII R/21 
w sprawie przyjęcia i realizacji pro-
tokołu z dnia 21.01.2021 r. Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w kwestii 
rozpatrzenia i zatwierdzenia wnio-
sków o udzielenie zapomóg tzw. covi-
dowych Członkom OIPiP w Gdańsku. 
Zapomogi zostały przyznane na łącz-
ną kwotę 93.000,00 zł brutto (dzie-
więćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100). 
życzymy Członkom naszego Sa-
morządu dużo zdrowia i szybkiego 

powrotu do realizacji wszelkich za-
mierzeń, zarówno prywatnych, jak 
i zawodowych.

10. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka poinformowała:
- o projekcie ścieżki proceduralnej 

dla rekrutacji kadr medycznych 
spoza Unii Europejskiej w świetle 
Ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw, 
w celu zapewnienia w okresie 
ogłoszenia stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii 
kadr medycznych (Dz.U. 2020 
poz. 2401). Przedstawione zostały 
uwagi i propozycje zmian w pro-
jekcie. Naszym zdaniem Naczelna 
Izba Pielęgniarek i Położnych po-
winna wskazać jednolitą ścieżkę 
dla wszystkich Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych,

- o piśmie z NIPiP w Warszawie 
skierowanym do Ministra Zdrowia 
Adama Niedzielskiego w spra-
wie objęcia testami na obecność 
SARS-CoV-2 Pielęgniarek Śro-
dowiska Nauczania i Wychowa-
nia, wzorem przeprowadzenia 
testów u Nauczycieli, w związku 
z powrotem do szkół dzieci z klas 
I–III. Do chwili obecnej nie zosta-
ły podjęte decyzje w tej sprawie 
przez Ministerstwo Zdrowia,

- iż rok 2020 był rokiem pełnym 
nowych dodatkowych wyzwań, 
aktywności i pomocy samorzą-
dowej. W roku 2020 Członkom 
naszego samorządu zostały prze-
kazane środki ochrony indywidu-
alnej:

fartuchy medyczne – 1350 
sztuk, rękawice jednorazowe – 
1691 kartonów, kombinezony 
barierowe – 675 sztuk, płyny 
do dezynfekcji – 4280 paczek, 
maseczki ochronne – 7 palet. 
Pielęgniarki i Położne otrzyma-
ły środki ochrony indywidual-
nej na łączną kwotę 250 000 zł. 
Przyznana została również po-
moc socjalna – zapomogi, któ-
rych kwota pierwotnie zapla-
nowana na rok 2020 wynosiła 
100.000 zł, natomiast pomoc 
finansowa przyznana została 
w wysokości 570.000 zł. W tym 
z zapomóg z tytułu COVID-19 
skorzystało 1100 osób. Pani Me-
cenas udzieliła 150 porad praw-
nych on-line. To był i jest ogrom 
dodatkowych zadań, zarówno 
pod względem organizacyjnym, 
jak i realizacji. Przewodnicząca 
Anna Czarnecka złożyła wszyst-
kim zaangażowanym podzięko-
wania, a Radzie – dodatkowo 
i szczególnie za mądre i bardzo 
pomocne dla Członków OIPiP 
w gdańsku decyzje wymaga-
jące przesunięć oraz potężnych 
nakładów finansowych.
Z bardzo szczegółową grafiką 
podsumowującą pomoc udzielo-
ną przez naszą OIPiP w Gdańsku 
w 2020 r. możecie Państwo zapo-
znać się w Biuletynie Informacyj-
nym OIPiP w Gdańsku Nr 1 (257) 
2021, 

- o odpowiedzi z NIPiP do Prze-
wodniczącej ORPiP w Gdańsku 
dotyczącej przesłanej propozycji 
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zmian do ustawy o zawodach pie-
lęgniarki i położnej pozwalającej 
na wydawanie przez samorząd 
zawodowy pielęgniarek i położ-
nych zaświadczeń potwierdzają-
cych uzyskanie kwalifikacji za-
wodowych absolwentom polskich 
uczelni kształcących pielęgniarki 
pochodzące spoza UE. Pismo za-
wiera informację, iż wniosek zo-
stał zrealizowany,

- o projekcie Rozporządzenia Pre-
zesa Rady Ministrów w sprawie 
informacji przekazywanych Ko-
ordynatorowi systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych w za-
wodach regulowanych i działalno-
ściach regulowanych w Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez właści-
we organy z prośbą o zgłoszenie 
uwag. Wpłynęła jedna uwaga, 
która została przesłana do NIPiP 
na wskazany adres e-mail,

- o komunikacie dot. szczepień 
przeciw COVID-19 oraz zAPO-
MÓg COVIDOWyCH o treści:
Uwaga! ze względu na wska-
zania dla Medyków, szczegól-
nie pracujących bezpośrednio 
z Pacjentami lub Podopieczny-
mi oraz możliwość bezpłatnych 
szczepień w terminach PIERW-
SzyCH dla gRUPy „0”, OIPiP 
w gdańsku poleca SzCzEPIE-
NIE SIĘ.
W dzisiejszych czasach brak 
szczepień to własne ryzyko za-
chorowania na COVID-19.
Dlatego od 1 marca 2021 r. do 
wniosku o zapomogę COVIDO-
WĄ załączyć należy zaświadcze-

nie o szczepieniu jako wymaga-
ny dokument.
Jak złożyć wniosek? On-line: na 
naszej stronie internetowej za-
mieszczona jest informacja.
załączony Komunikat wysłany 
został do placówek medycznych 
20 stycznia 2021 r., gdyż bieżą-
ce informacje są bardzo ważne 
i pomocne,

- iż NIPiP poleca bezpłatne wspar-
cie psychologiczne w razie po-
trzeby wygenerowanej szczegól-
nie w tak trudnych czasach jak 
te obecne „covidowe”, z jedno-
czesną prośbą o zapoznanie Pie-
lęgniarek, Pielęgniarzy i Położ-
nych z zakładów Pracy z ofertą 
przygotowaną przez NRPiP: 
https://nipip.pl/sos-wsparcie-psy-
chologiczne/

- że nasza OIPiP od samego po-
czątku pandemii na stronie in-
ternetowej oferowała wsparcie 
psychologiczne we współpra-
cy z partnerami, którzy nas 
wspierają.
Oferujemy również bezpłatną 
pomoc prawną, zapomogi lo-
sowe, a także „covidowe” oraz 
kontynuujemy na bieżąco re-
fundację doskonalenia zawodo-
wego.
zachęcamy także do korzysta-
nia z bezpłatnych wielotema-
tycznych webinarów. Każdy 
znajdzie w ofercie coś ciekawego 
dla siebie.
Wszystkie ww. oferty, zasady 
i regulaminy znajdują się na 
stronie: www.oipip.gda.pl

W celu zapoznania się z najnow-
szymi aktualnościami Przewod-
nicząca Anna Czarnecka zachę-
ca do odwiedzania na bieżąco 
strony: www.nipip.pl 

- o przeglądzie aktualności znaj-
dującym się na stronie OIPiP 
w gdańsku pod linkiem: http://
www.oipip.gda.pl/aktualno-
sci/1034 – znajdziecie tam Pań-
stwo informacje dotyczące za-
gadnień związanych z:
Koronawirusem:
 • Zarobki pielęgniarki i lekarza 

szczepiących przeciw SARS-
-CoV-2.

 • Jaki procent pielęgniarek 
zgłosił się do zaszczepienia?

 • Infolinia RPO: Dlaczego pie-
lęgniarka, która zaraziła się 
Covidem w pracy, ma obcięty 
zasiłek chorobowy?

 • Wsparcie psychologiczne za-
pewniane przez NIPiP.

Prawem:
 • Można spać i korzystać z so-

cial mediów podczas pracy 
w szpitalu.

 • Pielęgniarka wybierze „bar-
dziej korzystny” sposób wyli-
czenia wynagrodzenia.

 • Ile ministerstwo wydało na 
reklamę pielęgniarstwa?

Pielęgniarstwem w statystykach 
– 2020 r.:
 • Struktura i średnia wieku pie-

lęgniarek w Polsce.
 • Liczba przyznanych lub 

stwierdzonych praw wy-
konywania zawodu po raz 
pierwszy.

 • Liczba osób, którym wyga-
szono prawo wykonywania 
zawodu z powodu zrzeczenia 
bądź śmierci,

- iż zostało wystosowane pismo do 
Prezesa Rady Ministrów, Mini-
stra zdrowia, Wojewody Pomor-
skiego, głównego Inspektora Sa-
nitarnego i PWSS-E w gdańsku 
o podjęcie niezwłocznie wszel-
kich możliwych działań i środ-
ków w celu cofnięcia decyzji od-
wołania ze stanowiska Inspek-
tora Sanitarnego Pomorskiej 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w gdańsku, 
Pana Tomasza Augustyniaka. 
Podkreślone zostało, iż popie-
ramy w całej rozciągłości argu-
menty Okręgowej Izby Lekar-
skiej w gdańsku przedstawio-
ne w piśmie z dnia 14 stycznia 
2021  r., jak również zaakcento-
wane zostało, iż dotychczasowa 
wieloletnia współpraca i współ-
działanie z Inspektorem PWSS-E 
były owocne, wręcz idealne, a Pan 
Tomasz Augustyniak – Dyrektor 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej – był i jest 
gwarantem bezpieczeństwa nie 
tylko dla Pracowników Ochro-
ny zdrowia, ale także dla całe-
go Społeczeństwa Województwa 
Pomorskiego.

11. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Podwyżki zembalowe 
vel Pakiet Szumowskiego

Od kiedy sięgamy pamięcią, zawsze pod-
wyżki dla Pielęgniarek i Położnych w Pol-
sce trzeba było wywalczyć. W innych re-
sortach dla Służb Publicznych ważnych 
dla Społeczeństwa wynagradzanych fi-
nansowo z pieniędzy publicznych od lat 
tworzone są i aktualizowane w górę PAŃ-
STWOWE SIATKI WYNAGRODZEŃ. 
Młodzież, zastanawiając się nad wyborem
zawodu, może sięgnąć do takich uregulo-
wań i sprawdzić, ile zarobi w Wojsku, Po-
licji czy np. Straży Pożarnej i w klarowny 
sposób dowiedzieć się, jak wyglądać bę-
dzie ich wynagrodzenie w trakcie rozwoju 
zawodowego. 
U nas zawsze była wielka niewiadoma, za-
leżna stricte od „możliwości” Pracodaw-
cy. Niestety Pielęgniarki i Położne zawsze 
były niedoceniane, a do tego doszło nad-
mierne przeciążenie pracą. Nawet w ofer-
tach pracy nie podaje się stawek (chyba 
żeby nie odstraszać). My, Pielęgniarki 
i Położne, mając niskie wynagrodzenia, 
a coraz więcej obowiązków i topniejącą 
drastycznie liczbę naszej kadry powodują-
cą niskie obsady dyżurowe, miałyśmy już 
serdecznie DOŚĆ – bo zawsze słyszały-

śmy, że na nas środków finansowych nie 
ma, gdyż brakuje ich w Służbie Zdrowia. 
Stąd historyczne już Białe Miasteczko, 
które w ramach naszej solidarności zawo-
dowej w czerwcu 2007 r. wyartykułowało 
Społeczeństwu, jak niezbędna jest refor-
ma opieki zdrowotnej i uatrakcyjnienie 
finansowe oraz poprawa warunków pracy 
Polskich Pielęgniarek i Położnych. Nieste-
ty Premier nie chciał z nami rozmawiać. 
Społeczeństwo natomiast było bardzo 
przyjazne, serdecznie i chętnie słuchało 
naszych pielęgniarskich postulatów. Przy 
okazji Protestujący bezpłatnie wykonywa-
li badania oraz udzielali porad medycz-
nych/pielęgniarskich odwiedzającym Bia-
łe Miasteczko. Dopiero przyjęcie formy 
strajku głodowego wpłynęło na zmianę 
stanowiska przez premiera, który wyraził 
zgodę na spotkanie z protestującymi. Li-
derkami okupującymi Kancelarię Premie-
ra były: Dorota Gardias, Longina Kacz-
marska, Janina Zaraś i Iwona Borchulska. 
WTEDY BYŁ JESZCZE DOBRY CZAS, 
BY NAPRAWIĆ SYTUACJĘ PIELĘ-
GNIARSTWA POLSKIEGO, lecz nie-
stety Rząd tego nie wykorzystał. Dano 

JAKI LOS CzEKA WyWALCzONE PRzEz NASzĄ 
gRUPĘ zAWODOWĄ TzW. PODWyżKI zEMbALOWE 

vel PAKIET SzUMOWSKIEgO??? 
Oto najczęściej zadawane pytanie!

niezwykle małe podwyżki (i to na okres 
2 lat). Teoretycznie Rząd dał po 1000 zł na 
Pracownika, ale w praktyce, gdy dzielono 
to w zakładach pracy, a nie były to finanse 
celowane dla poszczególnych grup zawo-
dowych – nam zostały przyznane niestety 
niewielkie kwoty. Obiecano także właści-
we normy zatrudnienia. Po wyliczeniach 
okazało się, że w praktyce norm zatrudnie-
nia są nie do spełnienia. Koło się zamy-
ka, bo nie zapewnimy normy zatrudnienia 
odpowiedniej liczby Pielęgniarek i Po-

łożnych, gdy Ich nie ma 
na rynku, a nie ma – bo 
są niedoceniane. Nastą-
pił natomiast lawinowy 
wzrost wyjazdów do UE.
Te działania absolut-
nie nie odwróciły ten-
dencji topnienia ilości 
naszej kadry w Polsce. 
Dane były przerażające 
i zagrażały właściwej 
opiece nad Pacjentami.

Co przyniosły kolejne 
lata… Znów obieca-
ne i zapisane w aktach 
prawnych normy za-
trudnienia, ale i jedno-
cześnie najgorszą sytu-
ację w kraju dotyczącą 
niezwykle małej i nie-
wystarczającej ilości 
Pielęgniarek i Położ-
nych opisanej przez 
MZ w Mapie Potrzeb 
Zdrowotnych, gdzie 
wskazano Pomorze. My 
to naprawdę czujemy, 
a szczególnie w pracy. 

Jest nas zbyt mało. Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku – wcześniej Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska, a następnie od 2011 r. Anna 
Czarnecka – oraz Przewodniczący ORPiP 
w Słupsku Sebastian Irzykowski wraz 
z Przedstawicielkami OZZPiP Regio-
nu Pomorskiego – Krystyną Dębkowską 
i Iloną Kwiatkowską-Falkowską – przez 
kilka lat z determinacją przedstawiali 
Włodarzom Pomorza niepokojące dane 
z Centralnego Rejestru i zebrane z pla-
cówek medycznych, wręcz zatrważająco 
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wskazujące, że Pielęgniarek i Położnych jest 
NIEBEZPIECZNY NIEDOBÓR i TRZE-
BA TEN TREND ZMIENIĆ, ZACHĘCA-
JĄC DO WYBIERANIA TEGO ZAWODU 
i POZOSTAWANIA W NASZYM KRAJU 
dobrymi/godnymi wynagrodzeniami i wa-
runkami pracy. Dane te potwierdziła, wspie-
rając nas, Konsultant Woj. w Dziedzinie Pielę-
gniarstwa Aleksandra Gaworska-Krzemińska.
Niestety, pomimo iż lokalni Włodarze nas 
wysłuchali, nie mieli narzędzi, aby doko-
nać zmian systemowych. Dlatego, mając 
już dość bezefektywnych apeli i mega-
-licznych działań na Pomorzu, założyli-
śmy w listopadzie 2014 r. Komitet Obrony 
Pielęgniarek i Położnych (KOPiP).
Zebrane konkrety/argumenty umieścili-
śmy na ulotkach skierowanych do Społe-
czeństwa oraz transparentach i udaliśmy 
się na zorganizowany przez nas PROTEST 

INFORMACYJNY, 
który zakończył się 
marszem pod Urząd 
Wojewódzki i Mar-
szałkowski. W tym 
wydarzeniu uczest-
niczyli: przybyłe 
z Polski nasze Władze 
NRPiP oraz OZZPiP. 
Wręczyliśmy decy-
dentom nasze postu-
laty. WIEDZĄC, ŻE 
SAMO NIC SIĘ NIE 
ZROBI, A NARZE-
KANIE NIC NIE 
DA – NIE PATRZĄC 
NA ZIMNO – ROZ-
GRZANI ATMOS-
FERĄ JEDNOŚCI 
ZADZIAŁALIŚMY 
KONKRETNIE.

Na początku Marszałek był zły, Wojewoda 
jeszcze bardziej, na to, że się buntujemy 
i protestujemy. Lecz potem Marszałek Mie-
czysław Struk po zapoznaniu się z naszymi 
argumentami i postulatami zrozumiał, że 
nasze potrzeby determinują potrzeby i los 
Pacjentów. Zaproponował wspólne wyda-
rzenie w styczniu 2015 r. Wtedy właśnie 
na Ołowiance zorganizowaliśmy Okrągły 
Stół Pielęgniarek i Położnych – co było 
wielkim wydarzeniem informującym 
Społeczeństwo, licznych dziennikarzy, 
senatorów i innych polityków z Ziemi 
Pomorskiej, wójtów itd. zaproszonych na 
to wydarzenie o dramatycznej sytuacji 
i niezbędnych podwyżkach wynagro-
dzeń dla Pielęgniarek i Położnych. Wte-
dy zaproponowaliśmy podwyżkę podsta-
wy wynagrodzenia o 1500 zł (ewentualnie 
rozłożone na 3x500). To był już napraw-
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do nas Pielęgniarek i Położnych trafiło. 
Najpierw były to dodatki do wynagro-
dzeń, a potem – w drodze dalszych ne-
gocjacji – stały się podwyżką podstawy 
wynagrodzenia.
Obecnie tematyczne rozporządzenie 
OWU, czyli to o wzroście wynagrodzenia 
Pielęgniarek i Położnych, jest ważne tylko 
do LIPCA 2021 i coraz częściej pada py-
tanie: CO DALEJ? Nasze Środowisko za-
wodowe jest zaniepokojone. Słyszymy, że 
te pieniądze mają trafić niestety do ogólnej 
puli wypłacanej podmiotom medycznym.
Jako Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
chcę powiedzieć, że do tej pory od 2015 r. 
sposób podwyżek z OWU był negocjo-
wany i opiniowany w każdym zakładzie 
pracy przez OZZPiP, a tam, gdzie nie ma 
naszej pielęgniarskiej organizacji związ-
kowej – opiniują Izby. To są dosłownie 
setki, a wręcz tysiące porozumień rocznie 
i wiele opiniowałam negatywnie – doma-
gając się sprawiedliwego podziału. Teraz, 
po latach współdziałania z Pracodawcami 
podwyżki realizowane są naprawdę płyn-
nie i sprawiedliwie. Aż tu nagle szykuje 
nam się zmiana! JAKA? Podwyżki wy-
walczone przez nas w 2015 r. nie będą już 
celowane na nas tylko OGÓLNIE…

Aktualnie odbywają się posiedzenia Trój-
stronnego zespołu do Spraw Ochrony 
zdrowia:
 • W trakcie posiedzenia dokonano 

przeglądu przedstawionych przez 
partnerów społecznych propozycji 
zmian w ustawie o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowni-
ków zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych.

 • Po dyskusji ustalono, że na kolejnym 
posiedzeniu 26 lutego 2021 r. stro-
na rządowa zaprezentuje propozycje 
zmian wartości współczynników pracy 
określonych w załączniku do ustawy, 
obejmujące m.in. skutki wzrostów wy-
nagrodzeń dokonywanych obecnie za 
pomocą wyodrębnionych strumieni 
środków finansowych oraz wpływ tych 
zmian na wszystkie grupy zawodowe 
objęte ustawą. Opracowując propozy-
cje zmian, strona rządowa weźmie pod 
uwagę przyśpieszenie daty pierwszego 
osiągnięcia docelowych najniższych 
wynagrodzeń określonej obecnie na 
datę 31 grudnia 2021 r.

 • Strona rządowa udostępni stronie spo-
łecznej narzędzie o roboczej nazwie 
„kalkulator do wyliczeń wynagro-
dzeń” do piątku 19 lutego 2021 r.

 • Strona rządowa przekaże członkom 
Zespołu wersje elektroniczne rozda-
wanych materiałów.

 • Strona związkowa zawnioskowała 
o udział Ministra Zdrowia w kolej-
nym posiedzeniu.

 • Kolejne posiedzenie odbyło się 
26.02.2021 r. Więcej informacji: https://
www.prawo.pl/zdrowie/podwyzki-dla-
lekarzy-i-pielegniarek-propozycja-
ministerstwa,506759.html

Do pieniędzy wywalczonych przez nas 
w 2015 r. obecnie jest kolejka i koncert 
życzeń...
Wiadomo, że każdy pracujący w Ochronie 
Zdrowia chce dobrze zarobić, a przynaj-
mniej lepiej. I zgadza się, że powinien!
Rząd natomiast powinien dofinansować 
inne grupy zawodowe, a nie różnicować 
nas teraz i stawiać do tak trudnych nego-

dę ostateczny czas na ratowanie PIELĘ-
GNIARSTWA POLSKIEGO i NASZYCH 
PACJENTÓW. 
W międzyczasie tworzyły się KOPiP-y 
w innych województwach.
Okazało się, że lokalni decydenci nas ro-
zumieją, a nawet popierają, ale NIE MA 

PIENIĘDZY!
Ile lat jednak 
mamy rozumieć, 
że nie ma pienię-
dzy??? Przelała 
się czara goryczy 
i dlatego jeszcze 
w tym samym 
roku (2015) po-
wstał zryw ogól-
nopolski i wielki 
protest w War-
szawie, na który 
przyjechały setki 
autobusów wy-
pełnionych na-
szymi Koleżan-
kami i Kolegami 
z całej Polski. 
Nas z Pomorza 
też było wiele. 
OIPiP w Gdań-
sku pokrywała 
koszty transportu 
w słusznym celu 
– walki o pod-
wyżkę wynagro-
dzeń. W wyniku 
tego wielkiego 
protestu doszło 
do podpisania 
porozumienia , 
zgodnie z którym 
Minister Marian 

Zembala przyznał w drodze rozporządze-
nia pieniądze na podwyżki wynagrodzeń 
celowane dla Pielęgniarek i Położnych 
4x400 (jak się potem okazało brutto). 
Nikt by się już nie zgodził, by było to 
ogólną pulą, nie dedykowaną dla nas, 
bo znów by z tego w praktyce mało co 
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cjacji (ile komu i dlaczego…), szczególnie 
w tak trudnych czasach COVID. Uważam, 
że prolongata rozporządzenia na 2 lata by-
łaby najlepsza i dałaby czas na spokojne 
równoległe dopracowywanie rozwiązań 
systemowych. Niestety już wiemy, że mi-
nister nie daje na to szans.

Nie dziwię się, że nasze Środowisko Zawodo-
we znów jest w trwodze: co z podwyżkami?
Z tych pieniędzy planowane jest dokona-
nie zmian w ustawie o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych. OWU ma być 
wchłonięte, lecz nie wiemy, w jakich wy-
sokościach. Stąd obawy i troska płynące 
z zagrożenia…
My chcemy, aby nasze wskaźniki do wyli-
czania wynagrodzeń były podwyższone oraz 
aby uznano wszystkie specjalizacje i studia, 
które w praktyce wykorzystujemy w swojej 
codziennej pracy, a nie tylko te „wymagane”. 
Każde kształcenie i doskonalenie zawodowe 

Informacje praktyczne i prawne
ORzOz informuje:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających 
szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 określa podstawy uzyskania kwalifikacji 

do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 na podstawie dedykowanego szkolenia 
przez osoby, które w ramach kształcenia zawodowego nie zostały przeszkolone 

do wykonywania szczepień.

Dz.U.2021.293 z dnia 2021.02.16, Status: Akt obowiązujący, Wersja od: 16 lutego 2021 r. 

Wejście w życie: 17 lutego 2021 r.

ROzPORzĄDzENIE MINISTRA zDROWIA 1 

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Na podstawie art. 21c ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 

159, 180 i 255) zarządza się, co następuje:

§ 1. Osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciw-
ko COVID-19, jeżeli:
1) uzyskały dokument potwierdzający ukończenie szkolenia:

a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształce-
nia Podyplomowego, oraz

b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplo-
mowego, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz 
podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu za-
grożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, re-
alizowanego w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplo-
mowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim, pielęgniarskim, albo

2) są uprawnione do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia 
(Dz. U. poz. 1470 i 1541).

robi z nas docelowo mistrzów w zawodzie 
i powinno być doceniane. Niezwykle waż-
ne jest również docenienie stażu pracy. To 
wszystko BUDUJE JAKOŚĆ.

NIE POzWOLIMy NA ObNIżENIE 
WyNAgRODzEŃ!

Jako Członek Komisji Warunków Pracy 
i Płacy działającej przy NRPiP uczestniczy-
łam 19 lutego on-line w pracach komisji. 
Mamy wypracowane konkretne propozycje, 
które pokrywają się z propozycjami naszego 
OZZPiP, który jak zwykle od lat niezłomnie 
walczy w jedności z nami o LEPSZE JUTRO 
PIELĘGNIARKI i POŁOŻNEJ. Najlepiej, 
by to lepsze „jutro” nadeszło już dziś!

CO PRzED NAMI – zObACzyMy… 
NAJWAżNIEJSzE, byŚMy byLI 

zgRANI!
 

 Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Możliwość weryfikacji Pwz

Na stronie www.nipip.pl istnieje możli-
wość weryfikacji posiadania Prawa Wyko-
nywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.

W celu weryfikacji należy podać następu-
jące dane:
1) PESEL pielęgniarki/położnej
2) Nr PWZ pielęgniarki/położnej
3) NAZWISKO pielęgniarki/położnej
Weryfikacja może posłużyć pracodawcy 
do ustalenia, czy dana osoba posiada Pra-
wo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki 
lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że 

zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowa-
ny zespół pielęgniarek/położnych. Daje to 
również gwarancję pracy pielęgniarkom/
położnym, iż zawód ten jest wykonywany 
jedynie przez wykwalifikowany personel.

Weryfikacja może posłużyć także pacjen-
tom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz 
swoich bliskich, warto mieć pewność, że 
osoby, które udzielają świadczeń zdrowot-
nych, mają odpowiednie wykształcenie 
oraz uprawnienia do wykonywania zawodu 
pielęgniarki/położnej. 

Przekazujemy ważną informację dla Pracodawców. Prosimy też o przypomnienie Persone-
lowi z PWZ, iż obowiązkiem ustawowym jest zarejestrowanie się w Okręgowej Izbie, na 
której terenie dana osoba wykonuje swoją profesję.

Z wyrazami szacunku,
Anna Czarnecka

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

list otwarty
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Polska Platforma 
Medyczna

Z portalu mogą korzystać wszyscy bez 
ograniczeń – pacjenci, lekarze, przedstawi-
ciele różnych profesji, wszyscy zaintereso-
wani informacjami medycznymi zweryfi-
kowanymi naukowo.
Baza jest dostępna pod adresem: ppm.edu.pl 
i prezentuje potencjał naukowy uczelni me-
dycznych z Białegostoku, Gdańska, Katowic, 
Lublina, Szczecina, Warszawy, Wrocławia 

i Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. W ba-
zie PPM znajdują się pełne teksty publika-
cji naukowych, zestawy otwartych danych 
badawczych, informacje o patentach, na-
ukowcach i ekspertach z poszczególnych 
dziedzin medycyny, realizowanych projek-
tach badawczych, organizowanych konfe-
rencjach w instytucjach tworzących PPM.

Stanowisko
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organizację udzielania świadczeń zdrowotnych, w sposób zapewniający zapobiega-
nie zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych. Zabezpieczenie 
obsady pielęgniarskiej w bloku operacyjnym umożliwiające wykonywanie zadań 
w bloku, procedur epidemiologicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjento-
wi i personelowi,

 • art. 11 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. 
U z 2020 poz 562 z późn. zm) który określa, że pielęgniarka i położna wykonuje za-
wód, z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem 
praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej 
wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów 
łączności.

Ponadto, w obecnym stanie epidemii wszelkie działania podmiotów medycznych po-
winny mieć na celu przeciwdziałanie narażeniu na COVID-19, zarówno wśród pacjentów 
hospitalizowanych jak i zatrudnionych pracowników. W związku z powyższą sytuacją 
w większości szpitali powstały procedury postępowania w zakresie zwiększenia bezpie-
czeństwa personelu bloku operacyjnego i pacjenta operowanego z potwierdzonym zakaże-
niem wirusem SARS-CoV-2.

Również z informacji napływającej od konsultantów wojewódzkich wynika, że powyż-
sza sytuacja ma wpływ na obserwowany znaczny wzrost poziomu stresu wśród personelu 
medycznego objawiający się drażliwością, redukcją liczebności zespołów terapeutycznych 
z powodu absencji chorobowej (w większości nie w pełni uzasadnionej), wzrostem sy-
tuacji konfliktowych i roszczeniowych co do zapewnienia dostępu do pełnej informacji 
i natychmiastowych rozwiązań zaistniałych problemów i nowych sytuacji. 

Dlatego też praktykowane oddelegowania pielęgniarek operacyjnych pomiędzy 
dwa bloki operacyjne narażają pielęgniarki operacyjne na zwiększone ryzyko zaka-
żenia COVID-19 oraz dodatkowo mogą rzutować na gorszą jakość świadczonej przez 
nie opieki pielęgniarskiej.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że blok operacyjny jest oddziałem szpitalnym 
o szczególnej hermetyczności i rotowanie personelu zaburza bezpieczeństwo i czystość 
bloku operacyjnego oraz naraża pacjentów na szereg powikłań. 

Biorąc powyższe pod uwagę tego typu praktyki oraz obecny stan epidemii potwierdza-
ją brak uzasadnienia merytorycznego dla podmiotów medycznych do stosowania powyż-
szych praktyk przy świadczeniu usług medycznych.

Z poważaniem
Konsultant Krajowy w dziedzinie 

Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego

dr n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski

KONSULTANT KRAJOWy W DzIEDzINIE PIELĘgNIARSTWA 
CHIRURgICzNEgO I OPERACyJNEgO 

dr n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski
Wydział Nauk o Człowieku, zakład Pielęgniarstwa 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel. 81 749 32 12, 508 285 722, e-mail. tpwasil67.lublin@wp.pl

Lublin, dnia 31 grudnia 2020 r.

Szanowna Pani
mgr Angela WICHMANN 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
Pielęgniarstwa Chirurgicznego 
i Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Nawiązując do podnoszonej w przesłanej korespondencji kwestii dotyczącej stosowa-
nia przez niektóre podmioty medyczne województwa pomorskiego praktyki polegającej 
na telefonicznym wzywaniu pielęgniarek operacyjnych z jednego bloku operacyjnego na 
drugi blok operacyjny usytuowany w dwóch budynkach oddalonych od siebie i wymagają-
cych od personelu przebrania się w ubrania cywilne, przebycia odległości dzielącej budyn-
ki, a następnie rozebrania się z ubrań cywilnych oraz ubrania w strój operacyjny i przygo-
towania sali do zabiegu – wyrażam zaniepokojenie faktem stosowania tego typu praktyk, 
który stwarza sytuację niebezpieczeństwa wystąpienia zakażeń, możliwości popełnienia 
pomyłek oraz obciążenia fizycznego jak i psychicznego personelu pielęgniarskiego. 

Powyższe praktyki są sprzeczne z m. in:
 • ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947) - która określa m. in. uprawnienia 
i obowiązki świadczeniodawców w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń 
i chorób zakaźnych. Kierownicy podmiotów leczniczych wykonujących działalność 
leczniczą w rodzaju świadczeń szpitalnych są obowiązani do wdrożenia i zapewnienia 
funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, obejmujące-
go m. in. powołanie i nadzór nad działalnością zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, 

Pielęgniarki operacyjne
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WSPÓLNE PISMO DWÓCH Izb DO WOJEWODy POMORSKIEgO 
ROzSzERzAJĄCE NASzE WSPÓłDzIAłANIA

Słupsk, 16.02.2021 

 

 

 

 

 

 

Pan 
Dariusz Drelich 

Wojewoda Pomorski 
 

 

 

Szanowny Panie Wojewodo, 

W związku z nawiązaną współpracą między Pomorskim Urzędem Wojewódzkim a Okręgową 
Izbą Pielęgniarek i Położnych w Słupsku i Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
reprezentującymi całe środowisko zawodowe pomorskich pielęgniarek i położnych zwracamy 
się propozycją kontynuacji dalszych wspólnych działań. 

Narodowy Program Szczepień nałożył na nasze instytucje obowiązek zaangażowania się w 
walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Działania podjęte w zakresie organizacji kursów 
specjalistycznych „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek” i „Szczepienia ochronne dla 
położnych” spotkały się z entuzjastycznym oddźwiękiem w środowisku medycznym. Realizacja 
umów między PUW i OIPiP w Słupsku i OIPiP w Gdańsku przebiegają zgodnie z założonym 
harmonogramem (szczegóły realizacji umów okręgowe izby pielęgniarek i położnych prześlą 
w odrębnych pismach). 

Wspólna akcja przyniosła wymierną korzyść dla pomorskiego systemu opieki zdrowotnej 
wyposażając 420 pielęgniarek i położnych  w aktualną wiedzę i trwałe kompetencje w zakresie 
wykonywania szczepień ochronnych,  a co za tym idzie podnoszenie potencjału walki z 
chorobami zakaźnymi. Każdy z uczestników szkoleń został naturalnym wykonawcą i 
ambasadorem Narodowego Programu Szczepień, jak również  źródłem rzetelnej informacji o 
jego realizacji.  

Współdziałanie Pana Wojewody z samorządem pielęgniarek i położnych zostało 
przedstawione na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i 
spotkało się z pozytywnym oddźwiękiem. Z posiadanych przez samorząd informacji pomorska 
akcja wspierania rozwoju kwalifikacji pielęgniarek i położnych jest wydarzeniem pionierskim i 
oczekiwanym również przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych w innych 
województwach. 

Słupsk, 16.02.2021 
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województwach. 

WSzySTKIE EDyCJE KURSÓW zAKOŃCzONO POMyŚLNIE 
– GRATULUJEMY KURSANTOM, DZIĘKUJEMY KIEROWNIKOM, 

WYKŁADOWCOM i OPIEKUNOM STAŻY oraz WSZYSTKIM 
ZAANGAŻOWANYM w KWESTIE ORGANIZOWANIA 

i KOORDYNOWANIA TEGO PROJEKTU.
CZYNIMY STARANIA O KOLEJNE...
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Pielęgniarki epidemiologiczneMając na uwadze pozytywny wynik podjętych działań zwracamy się do Pana Wojewody z 
prośbą o ich kontynuację i ewentualne poszerzenie o kolejny typ szkolenia. 

W ramach kontynuacji szkoleń w zakresie szczepień ochronnych proponujemy ponowne 
przeszkolenie 420 pielęgniarek i położnych (300 miejsc szkoleniowych realizowanych przez 
OIPiP w Gdańsku i 120 miejsc szkoleniowych do realizacji przez OIPiP w Słupsku). 

W ramach nowego wspólnego przedsięwzięcia proponujemy przeprowadzenie kształcenia 
pielęgniarek i położnych  w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek i kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla 
położnych. 

Sugerowana liczba przeszkolonych osób to (60 miejsc szkoleniowych realizowanych przez 
OIPiP w Gdańsku i 30 miejsc szkoleniowych do realizacji przez OIPiP w Słupsku przy cenie 
jednostkowej 1700 zł). 

Proponowany kurs kwalifikacyjny jest formą kształcenia trwającą od 3 do 6 miesięcy i 
wyposażającym kończące go osoby w kompleksową wiedzę i umiejętności z anestezjologii i 
intensywnej opieki (umiejętności konieczne dla właściwego funkcjonowania oddziałów 
intensywnej opieki, bloków operacyjnych jak również Państwowego Ratownictwa 
Medycznego).  

Sytuacja wywołana przez zachorowania na COVID-19 spowodowała wzrost zapotrzebowania 
na tzw.  „łóżka respiratorowe” niezbędne do skutecznego leczenia pacjentów zakażonych 
koronawirusem. Leczenie i pielęgnacja pacjentów leczonych respiratoroterapią wymaga od 
pielęgniarek i położnych dodatkowych kwalifikacji. Ich nabycie gwarantuje ukończenie ww. 
kursów. 

Poszerzenie współpracy o kurs kwalifikacyjny przyczyni się do wzmocnienia potencjału 
pomorskich szpitali o liczną grupę pielęgniarek mogących włączyć się w bezpośrednią walkę 
ze skutkami pandemii. Zdobyte kompetencje będą trwałym wkładem Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w zapewnienie mieszkańcom Pomorza bezpiecznego dostępu do wysokiej 
jakości świadczeń zdrowotnych w stanach zagrożenia życia i zdrowia. 

 

  

Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku 

  

Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Słupsku 

Przewodnicząca ORPiP 
Anna Czarnecka 

 

Wiceprzewodniczący ORPiP 
Sebastian Irzykowski 
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Proponowane rabaty są następujące:

Na wszystkich stacjach LOTOS z wyłączeniem stacji MOP

TOWAR Wartość upustu TOWAR Wartość upustu

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

Benzyny 10 gr/litr Pb98 Dynamic 15 gr/litr 

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

PUNKT 10% 

 
Na stacjach LOTOS MOP

TOWAR Wartość upustu TOWAR Wartość upustu

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

PUNKT 10% 

W ramach tego programu otrzymacie Pań-
stwo bezpłatnie pocztą na wskazany przez 
Was adres karty rabatowe umożliwiające 
zakupy paliw oraz innych produktów i usług 
dostępnych w całej sieci stacji LOTOS 
z atrakcyjnymi rabatami.
 
Spółka LOTOS Paliwa, wychodząc naprze-
ciw trudnej sytuacji Państwa grupy zawo-
dowej, szczególnie obciążonej w stanie 
pandemii, przygotowała specjalną ofertę 
rabatową – program „LOTOS dla medy-
ków”. Przyznane warunki rabatowe mają 
obowiązywać bezterminowo.
W ramach programu oferujemy Państwu 
karty paliwowe – LOTOS BIZNES, akcep-
towane w sieci ponad 500 stacji własnych 
i partnerskich LOTOS, w tym 20 stacji typu 
MOP, zlokalizowanych przy autostradach 

i drogach ekspresowych. Atlas stacji do-
stępny jest na stronie:
http://www.lotos.pl/25/dla_kierowcy/stacje_lotos.
Karty LOTOS Biznes umożliwiają tanko-
wanie z rabatem, a dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą dodatkowo 
upraszczają rozliczenia księgowe dzięki 
fakturze zbiorczej.
 
Jak otrzymać kartę?
Osoby zainteresowane przystąpieniem do 
programu prosimy o przesłanie e-maila do 
koordynatora projektu p. Marcina Filipa na 
adres: mfilip@oipip.gda.pl
W tytule e-maila prosimy wpisać: LOTOS
W treści e-maila należy podać jedynie 5 in-
formacji:
1. Imię
2. Nazwisko

„lOTOS dla MedykÓw” 
- atrakcyjna oferta

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Okręgo-
wa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku odpowiedziała na ofertę firmy LOTOS, 
włączając się do programu rabatowego dla 
Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych bę-
dących Członkami naszej Izby, regularnie 
opłacającymi składki w naszej OIPiP. 
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Pojawią się również zupełnie nowe podka-
tegorie. Stworzymy miejsce o nazwie „pra-
sówka”, w którym odnajdziecie Państwo 
najważniejsze informacje z kraju i ze świa-
ta dotyczące Pielęgniarstwa, Położnictwa, 
a także ogólne newsy odnoszące się do 
systemu ochrony zdrowia. Strona zawie-
rać będzie również kategorię COVID-19 – 
gdzie będzie można odnaleźć wszystko to, 
co tyczy się informacji i działań w zakre-
sie wprowadzonego stanu epidemicznego. 
W tym miejscu dodamy, że informacje i ar-
tykuły będą segregowane nie tylko wedle 
ogólnych kategorii i podkategorii. Część 
z nich otrzyma tematyczne oznaczenia 
w postaci tagów, np. #COVID19, po to, aby 
użytkownik strony mógł łatwo odszukiwać 
treści o podobnym kontekście. 

To nie koniec zmian. Zdajemy sobie spra-
wę ze specyfiki pracy naszego samorządu 
zawodowego i roli, jaką odgrywają działa-
nia z zakresu legislacji, stanowisk, ważnych 
odpowiedzi dotyczących kwestii prawnych. 
Dlatego nasz projekt zakłada ułatwienie 
poruszania się po zakładce dotyczącej pra-
wa i jego funkcjonalności. Mamy nadzieję, 
iż nasze rozwiązania ułatwią Państwu do-

stęp do zmian legislacyjnych, w tym prze-
glądu zmian aktów prawnych, porad praw-
nych, stanowisk i komunikatów. 

Na koniec pozostaje nam prosić o kilka dni 
cierpliwości w zakresie ewentualnych błę-
dów, które mogą się pojawić zaraz po pu-
blikacji. Zdajemy sobie sprawę, iż pewne 
kwestie, niekoniecznie zależne od nas, mogą 
wystąpić. Materiału informacyjnego jest 
ogrom. To wielkie przedsięwzięcie nie tyl-
ko organizacyjne, ale i techniczne. Stąd też 
prosimy o wyrozumiałość. zapewniamy, iż 
docelowo strona będzie Państwu służyć 
w sposób bardziej efektywny aniżeli jej 
poprzedniczka – przebudowywana od po-
nad 10 lat, ale obecnie wymagająca kom-
pleksowej modernizacji i dostosowania 
do nowych wyzwań oraz technologii.

Nowość!
Do nowej strony dołożymy system WCAG 
– zbiór międzynarodowych standardów do-
stępności stron internetowych obejmujący 
osoby o różnym stopniu niepełnosprawno-
ści, a także osoby starsze, które korzystają 
z Internetu. To będzie praktyczne uspraw-
nienie np. w powiększaniu czcionki itp.

załączając wyrazy szacunku, 
życzymy przyjaznego 

użytkowania.

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

Ewa Bogdańska-Bóll 
Skarbnik 

we współpracy z 
Agencją Lisowski PR i Doradztwo

3. Numer PWZ
4. Telefon kontaktowy
5. KONIECZNA jest informacja, czy za-

kupy odbywać się będą na paragon czy 
na fakturę VAT.

Następnie:
Po sprawdzeniu ww. danych w e-mailu 
zwrotnym otrzymacie Państwo odpowiedni 
formularz, który należy wypełnić, podpisać 
oraz zeskanować (lub zrobić foto) i odesłać 
do nas e-mailem z powrotem. 
OSTATNI KROK = SUKCES:
Po zaakceptowaniu Państwa formularza 
przez LOTOS, karta zostanie wysłana 

pocztą na adres wskazany we wniosku. Za-
zwyczaj czas realizacji wynosi do trzech 
tygodni, prosimy jednak o wyrozumiałość 
w przypadku opóźnień. Mogą one wystą-
pić, gdy w krótkim czasie wpłynie nie-
standardowo duża pula umów bądź np. 
pracownicy odpowiedzialni zostaną objęci 
kwarantanną.

zAINTERESOWANIE 
PROgRAMEM JEST JUż DUżE! 

zAPRASzAMy do korzystania!
mgr piel. Anna Czarnecka 

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

Powstaje nowa strona 
internetowa OIPiP w gdańsku

Szanowni Państwo – specjalnie dla Was 
powstaje nowa strona internetowa

 OIPiP w gdańsku 

Pisząc ten tekst, zerkamy na drugi ekran, 
na którym widzimy projekty nowej stro-
ny internetowej OIPiP w Gdańsku. Jej 
szata graficzna będzie spójna ze stylem 
infografik, które od blisko roku pojawiają 
się w naszym Biuletynie Informacyjnym. 
Wszystko tworzone jest dla Was i z myślą 
o Was. Aktualne informacje są niezwykle 
ważne w naszym codziennym życiu zawo-
dowym, jak i niejednokrotnie osobistym. 
Dlatego strona otrzyma nowe, spójne, 
czytelne menu. Naszym strategicznym 
celem było poukładanie treści w taki spo-
sób, aby połączyć dwie zasadnicze funk-

cje strony – prezentacyjną i funkcjonalną. 
Zdajemy sobie sprawę, iż część informacji 
musi pozostać przypięta w sposób ciągły 
i być dostępna tu i teraz. Tak też się sta-
nie – będziecie mieć Państwo dostęp do 
przypiętych, najważniejszych informa-
cji na poziomie kategorii i podkategorii 
poszczególnych zakładek, jak również 
z poziomu strony głównej. Całość bę-
dzie oparta na systemie kafelek po to, aby 
lektura strony była łatwiejsza z poziomu 
urządzeń mobilnych – smartfona, tabletu 
czy innych, niestandardowych urządzeń. 
A więc, wychodząc naprzeciw Waszym 
prośbom/potrzebom – strona będzie 
dostosowana, zgodnie ze standardami 
jakości, do oczekiwań użytkowników 
różnego rodzaju sprzętu. 
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Pomorski webinar cieszący się 
ogromnym zainteresowaniem 
w całej Polsce

Dnia 17 grudnia 2020 roku odbyło się 
webinarium zorganizowane i przeprowa-
dzone przez Komisję ds. Recept przy OIPiP 
w Gdańsku. Pomysłodawcą zorganizowa-
nia webinarium była Pani Przewodniczą-
ca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka. 
Pani Przewodnicząca podkreśliła, że takie 
działania są doskonałą promocją naszych 
profesji i kolejnym krokiem w rozwoju 
nowoczesnego Pielęgniarstwa w Polsce. 
Webinar był swoistym podsumowaniem 
Roku Pielęgniarki i Położnej. „Planujemy 
również, że kolejny webinar rozpocznie 
2021 r. Wiemy bowiem, jak bardzo nasze 
Środowisko Zawodowe go oczekuje i po-
trzebuje” – podkreśliła Przewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku na etapie organizacji 
tego wydarzenia.

Spotkanie cieszyło się wielkim zain-
teresowaniem pielęgniarek i położnych 
zarówno z regionu OIPiP w Gdańsku, jak 
również z pozostałych regionów Polski. 
Podczas webinarium prelegenci poruszyli 
następujące tematy: 

Pan Michał Milewski omówił temat le-
ków, jakie mogą być samodzielnie or-
dynowane przez pielęgniarki i położne 
w codziennej praktyce, uwzględniając 
wskazania do podania poszczególnych 
preparatów, dostępne formy preparatów 
oraz aktualne wskazania refundacyjne. 
Wnioskiem głównym wyciągniętym po 
tym etapie szkolenia jest konieczność 
znacznego rozszerzenia listy leków do 
samodzielnej ordynacji przez pielę-
gniarki.
Pani Justyna Lewandowska szczegółowo 
omówiła preparaty, jakie mogą ordyno-
wać położne i pielęgniarki oraz jakie na 
co dzień w swojej praktyce kontynuują 
położne. Wskazała ona potrzebę rozsze-
rzenia możliwości ordynacji leków przez 
położne, wskazując jako największą po-
trzebę dodanie leków do samodzielnej 
ordynacji stosowanych przy porodach 
domowych oraz możliwość wystawia-
nia recept dla pacjentów z dodatkowymi 
uprawnieniami typu „S’’.

POLSKIE PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU W PRAKTYCE
Recepty i ordynowanie leków przestają być dla nas obce! 

Nasza wiedza, chęci i potencjał nie boją się nowych wyzwań! 
My nie narzekamy – my działamy!
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MISJa Medyczna 
SłOwacJa 22-24.01.2021 r.

W dniach 22-24 stycznia 2021 r. Rząd Pol-
ski zorganizował Misję Medyczną na Sło-
wacji w celu pomocy podczas powszech-
nych przesiewowych testów ludności Sło-
wacji w kierunku COVID-19. Była to akcja 
rządu Słowacji, na celu miała wykonanie 

jak największej ilości testów wśród obywa-
teli. W akcji brało udział ponad 200 Medy-
ków z całej Polski. Ministerstwo Zdrowia 
polecenie zorganizowania naszej grupy na 
Pomorzu przekazało Piotrowi Kusyk pro-
wadzącemu firmę Merkus. Pan Piotr jest 
ratownikiem medycznym doświadczonym 
w prowadzeniu tego typu akcji oraz zabez-
pieczeń medycznych. 
Udało się zebrać grupę 72 Medyków Ochot-
ników. W tej grupie poza Ratownikami 
Medycznymi i Ratownikami KPP, Straża-
kami PSP i OSP znalazło się również 10 
Pielęgniarek należących do naszej Izby oraz 
Anna Biernacik – studentka 2 roku kierun-
ku Pielęgniarstwo stopnia I WNoZ GUMed. 
W akcji brali udział zawodowi pracownicy 
ochrony zdrowia z Pomorza oraz członko-
wie pomorskich formacji ochotniczych: Sto-

mogą być przez pielęgniarki ordynowane 
i kontynuowane w codziennej praktyce 
pielęgniarskiej i położniczej. Wisienką 
na torcie, czyli Gościem specjalnym był 
ekspert w dziedzinie recept Pan Jerzy 
Krukowski, który przedstawił dynamicz-
ne zmiany, jakie zaszły w polskim pielę-
gniarstwie w ostatnich kilkunastu latach. 
Podkreślił również fakt, że początki wcale 
nie były łatwe, ale to, co obecnie dzieje się 
w naszej profesji, to milowy krok naprzód, 
na miarę europejskiego pielęgniarstwa.

Dzięki takim wydarzeniom nie boimy 
się żadnych nowych wyzwań!
Do zobaczenia i usłyszenia na następnych 
webinariach.

zACHĘCAMy DO 
OgLĄDANIA NA Fb 

,,Komisja ds. Recept przy OIPiP 
w gdańsku’’, gdzie umieszczane 

są materiały nie tylko z webinaru, 
lecz również na bieżąco publikujemy 

działania podejmowane przez komisję.

Pani Justyna Lewandowska przybliżyła te-
mat „Ordynacja i kontynuacja recept przez 
położne”.
Wskazała w nim obszary, w których poru-
szają się położne, gdzie ordynują i konty-
nuują recepty.
Położne mają prawo prowadzić ciążę fizjo-
logiczną. W ramach kontynuacji leczenia 
mają prawo wypisać receptę z oznacze-
niem refundacyjnym „C” ciąża, z zacho-
waniem zasad wypisywania takich recept.
Wykaz bezpłatnych leków jest dostępny 
w Obwieszczeniu MZ z dnia  24. 08. 2020 r.
Prowadzenie porodu domowego wiąże 
się z koniecznością wyposażenia położnej 
w szereg leków i płynów infuzyjnych, któ-
re może wykupić w ramach zaopatrzenia 
indywidualnej praktyki położniczej.
W trakcie wizyty położna środowiskowa 
ma prawo skierować położnicę na dodat-
kowe badania krwi, lecz często otrzymu-
jąc wynik wskazujący na niedobory np. 
żelaza, ma związane ręce, ponieważ obec-
nie nie może ordynować preparatów żela-
za poza Acidum Folicum 5 mg i 15 mg.
Także w obszarze neonatologii jedynymi 
lekami do samodzielnej ordynacji przez 
położne są witamina D i nystatyna (in-

fekcje grzybicze j. ustnej). Samodzielnie 
ordynować możemy preparaty diety elimi-
nacyjnej bezmlecznej – hydrolizaty białek.
W obszarze ginekologii gama leków prze-
znaczonych do samodzielnej ordynacji 
przez położne jest skromna, zaliczamy tu 
wskazane leki przeciwgrzybicze, przeciw-
wymiotne i stosowane w infekcjach bakte-
ryjnych ukł. moczowego.
W ramach kontynuacji leczenia pielęgniar-
ki i położne mają prawo wystawić recepty 
na WSZYSTKIE LEKI poza lekami z gru-
pa A, P, N. A – bardzo silnie działające, 
P – substancje psychotropowe, N – środki 
odurzające.
Pragnę podkreślić, iż położne nie mają 
uprawnień do wystawiania recept z sygna-
turą refundacyjną „S” senior, co uważam za 
niesłuszne i krzywdzące dla pacjentek.
Na pewno z korzyścią dla pacjentek było-
by, gdyby pielęgniarki miały prawo do wy-
stawiania recept z sygnaturą „C” ciąża.
Pani Magdalena Włochowicz krok po kroku 
przeprowadziła słuchaczy webinaru przez 
ścieżkę wystawienia recepty pro auctore 
oraz pro familiae w portalu gabinet.gov.pl.
Pani Alicja Dobrzewińska obszernie omó-
wiła temat wyrobów medycznych, jakie 

Alicja Dobrzewińska Justyna Lewandowska Magdalena Włochowicz Michał Milewski

Autorzy:
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nik. Obie grupy pomogły w wykonaniu po-
nad 20 tys. testów. Wszyscy pracowaliśmy 
w zabezpieczeniach dostarczonych przez 
KG PSP oraz Słowaków. Nasze główne za-
danie polegało na wykonywaniu szybkich 
testów antygenowych COVID-19 Ag.
W kolejnych dniach dojeżdżaliśmy do 
miejscowości i wiosek na terenie Słowacji 
w pasie nadgranicznym. Władze słowackie, 
jak i mieszkańcy przyjęli nas bardzo ser-
decznie, otoczyli opieką, a wdzięczność za 

okazaną pomoc czuliśmy 
na każdym kroku. My-
ślę, że zapamiętamy ten 
wyjazd na długo. Zarów-
no My – uczestnicy, jak 
i nasi nowi przyjaciele 
na Słowacji. Udało nam 
się nawiązać nowe znajo-
mości, poznać pracę sło-
wackich medyków, pod-
patrzeć zorganizowanie 
punktów wymazowych. 
Chciałabym podzięko-
wać całej grupie, a szcze-
gólnie Koleżankom Pie-
lęgniarkom za ich posta-
wę i to, że pozostawiły 
swoje rodziny i zgłosiły 
się ochotniczo na ten wy-
jazd. Serdecznie dziękuję 
za współpracę wszystkim 
Ratownikom Medycz-
nym, Ratownikom KPP, 
Strażakom, za wspólną 
pracę i nowe przyjaźnie. 
Miejmy nadzieję, że to 
nie ostatnia wspólna mi-
sja medyczna, w której 
braliśmy udział.

Zdjęcia: zbiory uczestników 
Misji Medycznej Słowacja 2021

Logo Misji przygotował Robert Rokosz

Magdalena Włochowicz
Licencjat Pielęgniarstwa
Specjalista w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego

Fot. 5. Polsko-Słowacki zespół wymazowy w Wielkim Lipniku, 
23/01/2021.

Fot. 4. Zespół wymazowy pomorskich Pielęgniarek – Śvidnik.

warzyszenie Grupa Ra-
townicza ALFA z Gdań-
ska, WOPR w Sopocie. 
Do grupy pomorskiej 
dołączyli Ratownicy 
Nadgoplańskiego WOPR 
w Kruszwicy oraz anali-
tycy laboratoryjni Sane-
pidu w Olsztynie.
W dniu 22 stycznia 
2021 r. wylecieliśmy 
z Gdańska do Rzeszowa, 
skąd podzieleni na 2 gru-
py udaliśmy się do Bar-
linka i Krynicy Zdrój. 
Następnym etapem był 
poranny wyjazd na Sło-
wację. 
Transportem i koordy-
nacją naszej pracy zajęli 
się strażacy z Komendy 
Głównej PSP. Na tere-
nie Słowacji zostaliśmy 
przydzieleni do zespołów 
wymazowych na terenie 
2 województw. Moja gru-
pa z Krynicy Zdrój udała 
się do Lubowni. Miałam 
okazję pracować w miej-
scowości Wielki Lip-
nik. W następnym dniu 
pracowałam w punkcie 
w Starej Lubowni. Nasza 
koleżanka Ania Bierna-
cik wraz ze swoją grupą 
(Ratownicy SGR ALFA) 
pracowała w miejscowo-
ści Bardejov. Pozostałe 
Pielęgniarki i Ratownicy 
wspólnie pracowali na te-
renie miejscowości Śvid-

Fot. 1. 22/01/2021 odprawa Medyków na Lotnisku im. L. Wałęsy 
w Gdańsku.

Fot. 2. Piotr Kusyk (po lewej) podczas spotkania z Wojewodą Śvidnika.

Fot. 3. Ania Biernacik i ratownik medyczny Michał Kozłowski – 
członkowie SGR ALFA w trakcie odprawy na lotnisku w Gdańsku.
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IBuk libra
Szanowni Państwo,
decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku zakupiony został 
dostęp do wirtualnej czytelni IBUK LI-
BRA. Serwis jest dostępny bezpłatnie dla 
wszystkich członków OIPiP w Gdańsku od 
1 grudnia 2020 r.

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

nego miejsca,
•	 elastyczny dobór zasobów i łatwe 

uruchomienie platformy,
•	 możliwość czytania na urządzeniach 

mobilnych (komputer, laptop, tablet 
czy smartfon),

•	 szybki podgląd pełnych tekstów,

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

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

do OIPiP – wypełniony wniosek 
należy wysłać na adres mailowy: 
ikrzyszton@oipip.gda.pl 

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

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

Instrukcje: 

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

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

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

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

zakończenie kursu specjalistycznego 
„edukacja i wsparcie kobiety 
w okresie laktacji”

Składamy gratulacje uczestnikom kursu 
„Edukacja i wsparcie kobiety w okresie lak-
tacji”, realizowanego dla Położnych Uniwer-
syteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. 
Kurs prowadzony był w nowej formie tzw. 
hybrydowej, polegającej na połączeniu za-
jęć prowadzonych metodą zdalną z zajęcia-
mi stacjonarnymi. Nowa forma kształcenia 
podyplomowego dla wszystkich: organiza-

tora, wykładowcy i uczestników stanowiła 
poważne wyzwanie. Dzięki zaangażowaniu 
wielu osób wszystko przebiegło sprawnie 
i bez zakłóceń. DZIĘKUJEMY!
Uczestnikom kursu gratulujemy zdobycia 
nowego zakresu wiedzy i umiejętności oraz 
życzymy powodzenia w dalszej pracy za-
wodowej.

Prezydium i Dział Szkoleń 
OIPiP w Gdańsku
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choroby zawodowe
Kwestie dotyczące chorób zawodowych 
reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie dyspozycji zawartej 
w Kodeksie pracy – Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w spra-
wie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1367).
Definicję choroby zawodowej zawiera art. 
2351 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-
deks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze 
zm.), który stanowi, że za chorobę zawodo-
wą uważa się chorobę wymienioną w wy-
kazie chorób zawodowych, jeżeli w wyni-
ku oceny warunków pracy można stwier-
dzić bezspornie lub z wysokim prawdo-
podobieństwem, że została ona spowodo-
wana działaniem czynników szkodliwych 
dla zdrowia występujących w środowisku 
pracy albo w związku ze sposobem wy-
konywania pracy, zwanych „narażeniem 
zawodowym”. Zgodnie z art. 2352 Kodek-
su pracy rozpoznanie choroby zawodowej 
u pracownika lub byłego pracownika może 
nastąpić w okresie jego zatrudnienia w na-
rażeniu zawodowym albo po zakończeniu 
pracy w takim narażeniu, pod warunkiem 
wystąpienia udokumentowanych objawów 
chorobowych w okresie ustalonym w wyka-
zie chorób zawodowych.
Zgłoszenie przypadku choroby zawodowej 
jest obligatoryjne. Na podstawie art. 235 
Kodeksu pracy: 

§ 1. 
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie 
zgłosić właściwemu państwowemu inspek-

torowi sanitarnemu i właściwemu okręgo-
wemu inspektorowi pracy każdy przypadek 
podejrzenia choroby zawodowej.

§ 2. 
Obowiązek, o którym mowa w § 1, doty-
czy także lekarza podmiotu właściwego do 
rozpoznania choroby zawodowej, o którym 
mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 237 § 1 pkt 6.

§ 21. 
W każdym przypadku podejrzenia choroby 
zawodowej:
1) lekarz,
2) lekarz dentysta, który podczas wykony-

wania zawodu powziął takie podejrze-
nie u pacjenta

– kieruje na badania w celu wydania orze-
czenia o rozpoznaniu choroby zawodowej 
albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

§ 22. 
Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej 
może również dokonać pracownik lub były 
pracownik, który podejrzewa, że występują-
ce u niego objawy mogą wskazywać na taką 
chorobę, przy czym pracownik aktualnie 
zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośred-
nictwem lekarza sprawującego nad nim pro-
filaktyczną opiekę zdrowotną.

§ 3. 
W razie rozpoznania u pracownika choroby 
zawodowej, pracodawca jest obowiązany:
1) ustalić przyczyny powstania choroby 

zawodowej oraz charakter i rozmiar 
zagrożenia tą chorobą, działając w po-
rozumieniu z właściwym państwowym 
inspektorem sanitarnym;

2) przystąpić niezwłocznie do usunięcia 
czynników powodujących powstanie 
choroby zawodowej i zastosować inne 
niezbędne środki zapobiegawcze;

3) zapewnić realizację zaleceń lekarskich.
§ 4. 

Pracodawca jest obowiązany prowadzić re-
jestr obejmujący przypadki stwierdzonych 
chorób zawodowych i podejrzeń o takie 
choroby.

§ 5. 
Pracodawca przesyła zawiadomienie o skut-
kach choroby zawodowej do instytutu me-
dycyny pracy wskazanego w przepisach 
wydanych na podstawie art. 237 § 11 oraz do 
właściwego państwowego inspektora sani-
tarnego.

Choroba pracownika zostanie uznana za 
chorobę zawodową, jeżeli:

1. znajduje się ona w wykazie chorób 
zawodowych, stanowiącym załącznik 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób 
zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1367) oraz

2. w wyniku oceny warunków pracy moż-
na stwierdzić bezspornie lub z wysokim 
prawdopodobieństwem, że choroba 
została spowodowana działaniem czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia wy-
stępujących w środowisku pracy albo 
w związku ze sposobem wykonywania 
pracy, zwanymi dalej „narażeniem za-
wodowym” (art. 2351 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

Oba warunki muszą być spełnione łącz-
nie, co oznacza, że np. nie będzie uznana 
za chorobę zawodową choroba, która co 
prawda powstała w związku z wykonywa-
ną przez pracownika pracą, ale nie jest ona 

wymieniona w załączniku do rozporządze-
nia w sprawie chorób zawodowych. Jeżeli 
dwa powyższe warunki zostaną spełnione, 
istnieje domniemanie związku przyczyno-
wego między chorobą zawodową a warun-
kami narażającymi na jej powstanie (wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
9 stycznia 2007 r., II OSK 1039/06).

Procedura uznania choroby 
za zawodową

Rozpoznanie choroby zawodowej może na-
stąpić u pracownika lub byłego pracownika 
w okresie jego zatrudnienia w narażeniu za-
wodowym albo po zakończeniu pracy w ta-
kim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia 
udokumentowanych objawów chorobowych 
w okresie ustalonym w wykazie chorób za-
wodowych (art. 2352 k.p.).
Spełnienie pierwszego warunku następuje 
poprzez znalezienie rozpoznanej u pracow-
nika choroby na liście chorób zawodowych, 
zamieszczonej w załączniku do rozporzą-
dzenia w sprawie chorób zawodowych.
Ustalenie drugiej przesłanki wymaga do-
konania oceny narażenia zawodowego. Pa-
ragraf 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
chorób zawodowych określa kto na jakim 
etapie postępowania o stwierdzenie choroby 
zawodowej dokonuje tej oceny. I tak:
1) w związku z podejrzeniem choroby 

zawodowej jest to lekarz zgłaszający 
podejrzenie, jeżeli sprawuje profilak-
tyczną opiekę zdrowotną nad pracowni-
kiem, którego dotyczy podejrzenie;

2) w toku ustalania rozpoznania choroby 
zawodowej jest to lekarz zatrudniony 
w jednostce orzeczniczej I lub II stopnia;

3) w toku podejmowania decyzji o stwier-
dzeniu choroby zawodowej lub decyzji 
o braku podstaw do stwierdzenia cho-
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za pośrednictwem lekarza sprawującego 
nad nim profilaktyczną opiekę zdrowot-
ną. Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta podczas 
wykonywania zawodu poweźmie podejrze-
nie istnienia choroby zawodowej u pacjenta, 
ma on obowiązek skierowania pracownika na 
badania w celu wydania orzeczenia o rozpo-
znaniu choroby zawodowej albo o braku pod-
staw do jej rozpoznania (art. 235 § 1-21 k.p.).
Zgłoszenie wymaga wypełnienia formula-
rza, którego wzór określony został w załącz-
niku nr 1 do r.s.d., a dodatkowo zgłoszenia 
telefonicznego w przypadku choroby za-
wodowej o ostrym przebiegu lub podejrze-
nia, że choroba zawodowa była przyczyną 
śmierci pracownika.
Śmierć pracownika nie uzasadnia odstą-
pienia od stwierdzenia u niego choroby 
zawodowej, ponieważ ze stwierdzeniem ta-
kiej choroby wiążą się nie tylko określone 
uprawnienia z ubezpieczenia społecznego 
dla pracownika lub jego rodziny, ale także 
obowiązki zakładu pracy, a w szczególności 
obowiązek stosowania właściwych środków 
zapobiegawczych (wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 
15 lutego 1983 r., sygn. akt II SA 2082/82).
Postępowanie w sprawie uznania choroby 
pracownika za chorobę zawodową nie jest 
prowadzone ani przez pracodawcę, ani przez 
specjalną komisję w podmiocie leczniczym, 
tak jak ma to miejsce w przypadku uznania 
zdarzenia za wypadek przy pracy. Na sku-
tek zgłoszenia podejrzenia choroby zawo-
dowej właściwy miejscowo państwowy in-
spektor sanitarny wszczyna postępowanie 
administracyjne, którego celem jest usta-
lenie, czy choroba pracownika jest choro-
bą zawodową. Organ ten jest zobligowany 
do dążenia do należytego wyjaśnienia stanu 
faktycznego sprawy (wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 
2007 r., II OSK 1896/06).
Po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia cho-
roby zawodowej właściwy państwowy in-
spektor sanitarny wszczyna postępowanie, 
a w szczególności kieruje pracownika lub 
byłego pracownika, którego dotyczy podej-
rzenie, na badanie w celu wydania orzecze-
nia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo 
o braku podstaw do jej rozpoznania do jed-
nostki orzeczniczej I stopnia, którą jest:
1) poradnia chorób zawodowych woje-

wódzkich ośrodków medycyny pracy;
2) klinika i poradnia chorób zawodowych 

uniwersytetów medycznych (akademii 
medycznych);

3) poradnia chorób zakaźnych wojewódz-
kich ośrodków medycyny pracy albo 
przychodnia i oddział chorób zakaź-
nych poziomu wojewódzkiego – w za-
kresie chorób zawodowych zakaźnych 
i pasożytniczych;

4) podmiot leczniczy, w którym nastąpiła 
hospitalizacja – w zakresie rozpozna-
wania chorób zawodowych u pracow-
ników hospitalizowanych z powodu 
wystąpienia ostrych objawów choroby 
(§ 4 ust. 1 w związku z § 5 ust. 2 r.ch.z.).

Ich właściwość ustala się zgodnie z miej-
scem siedziby podmiotu leczniczego, w któ-
rym praca jest lub była wykonywana przez 
pracownika, a w przypadku gdy pracownik 
zamieszkuje w innym województwie niż 
była wykonywana praca powodująca za-
grożenie zawodowe, właściwość jednostki 
orzeczniczej I stopnia ustala się według ak-
tualnego miejsca zamieszkania pracownika.
Natomiast jednostkami orzeczniczymi 
II stopnia, czyli odwoławczymi, od orze-
czeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych 
w jednostkach orzeczniczych I stopnia są 

roby zawodowej jest to państwowy po-
wiatowy inspektor sanitarny.

Ocenę narażenia zawodowego sporządza 
się na formularzu, którego wzór określony 
został w załączniku nr 4 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. 
w sprawie sposobu dokumentowania chorób 
zawodowych i skutków tych chorób.
Przy ocenie narażenia zawodowego, 
uwzględnia się w odniesieniu do:
1) czynników chemicznych i fizycznych 

– rodzaj czynnika, wartość stężeń lub 
natężeń i średni czas narażenia zawo-
dowego;

2) czynników biologicznych – rodzaj 
czynnika, ustalenie kontaktu, okresu 
utajenia oraz stwierdzenie mechanizmu 
działania lub drogi szerzenia się czyn-
nika, bez konieczności określenia stęże-
nia tego czynnika;

3) czynników o działaniu uczulającym 
(alergenów) – rodzaj czynnika i stwier-
dzenie kontaktu z takim czynnikiem 
w czasie pracy, jeżeli występował on 
w środowisku pracy, narzędziach pra-
cy, surowcach, półproduktach lub go-
towych wyrobach, bez konieczności 
określania stężenia tego czynnika;

4) czynników o działaniu rakotwórczym – 
substancje chemiczne i ich mieszaniny 
zakwalifikowane do kategorii 1 na pod-
stawie przepisów o substancjach che-
micznych i ich mieszaninach, czynniki 
i procesy technologiczne o działaniu ra-
kotwórczym wymienione w przepisach 
wydanych na podstawie art. 222 § 3 k.p. 
oraz pierwotną lokalizację nowotworu 
i okres latencji;

5) sposobu wykonywania pracy – okre-
ślenie stopnia obciążenia wysiłkiem 
fizycznym oraz chronometraż czynno-

ści, które mogą powodować nadmierne 
obciążenie odpowiednich narządów lub 
układów organizmu ludzkiego.

Pracodawca podejrzewający wystąpienie 
u swojego pracownika choroby zawodowej 
oraz lekarz właściwy do rozpoznania choro-
by zawodowej (lekarz zatrudniony w jedno-
stce orzeczniczej I stopnia) mają obowiązek 
dokonania zgłoszenia podejrzenia choroby 
zawodowej u pracownika właściwemu:
1. państwowemu powiatowemu inspek-

torowi sanitarnemu, właściwemu pań-
stwowemu granicznemu inspektorowi 
sanitarnemu, właściwemu państwowe-
mu wojewódzkiemu inspektorowi sa-
nitarnemu, właściwemu państwowemu 
inspektorowi sanitarnemu, o którym 
mowa w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej – dalej u.p.i.s., właściwemu 
komendantowi wojskowego ośrodka 
medycyny prewencyjnej albo wła-
ściwemu inspektorowi wojskowego 
ośrodka medycyny prewencyjnej, zwa-
nym dalej „właściwym państwowym 
inspektorem sanitarnym”,

2. właściwemu okręgowemu inspektoro-
wi pracy,
– których właściwość ustala się według 
miejsca, w którym praca jest lub była 
wykonywana przez pracownika, lub 
według krajowej siedziby pracodawcy, 
w przypadku gdy dokumentacja doty-
cząca narażenia zawodowego jest gro-
madzona w tej siedzibie.

Takiego zgłoszenia może także dokonać 
pracownik lub były pracownik, który po-
dejrzewa, że występujące u niego objawy 
wskazują na taką chorobę. Pracownik ak-
tualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie 
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dowego oraz o udostępnienie doku-
mentacji medycznej pracownika wraz 
z wynikami przeprowadzonych badań 
profilaktycznych;

3) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub 
innego lekarza prowadzącego leczenie 
pracownika lub byłego pracownika, 
którego dotyczy podejrzenie choroby 
zawodowej – o udostępnienie doku-
mentacji medycznej w zakresie nie-
zbędnym do rozpoznania choroby za-
wodowej;

4) właściwego państwowego inspektora 
sanitarnego – w zakresie oceny naraże-
nia zawodowego, zwłaszcza na podsta-
wie dokumentacji archiwalnej oraz in-
formacji udostępnianej na jego wniosek 
przez odpowiednie jednostki organiza-
cyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i służby medycyny pracy w odniesieniu 
do zakładów pracy, które uległy likwi-
dacji;

5) pracownika lub byłego pracownika – 
w zakresie uzupełnienia wywiadu za-
wodowego przeprowadzonego przez 
lekarza wykonującego zawód w ra-
mach wykonywania działalności lecz-
niczej lub zatrudnionego w podmiocie 
leczniczym albo właściwego państwo-
wego inspektora sanitarnego wydające-
go skierowanie na badanie w związku 
z podejrzeniem choroby zawodowej.

Po sporządzeniu orzeczenia lekarskiego 
o rozpoznaniu choroby zawodowej lub 
o braku podstaw do rozpoznania choroby 
zawodowej, lekarz przesyła je:
a) właściwemu państwowemu inspektoro-

wi sanitarnemu, 
b) zainteresowanemu pracownikowi lub 

byłemu pracownikowi oraz lekarzowi 
kierującemu na badania,

c) a w przypadku gdy orzeczenie lekar-
skie zostało wydane przez lekarza za-
trudnionego w jednostce orzeczniczej 
II stopnia – również jednostce orzecz-
niczej I stopnia.

Zarówno od orzeczenia lekarskiego o roz-
poznaniu choroby zawodowej, jak i od orze-
czenia lekarskiego o braku podstaw do roz-
poznania choroby zawodowej pracownikowi 
lub byłemu pracownikowi, który nie zgadza 
się z treścią orzeczenia lekarskiego, przysłu-
guje prawo wystąpienia z wnioskiem o prze-
prowadzenie ponownego badania przez jed-
nostkę orzeczniczą II stopnia – Instytutu Me-
dycyny Pracy w Łodzi. Wniosek o ponowne 
badanie pracownik powinien złożyć w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania orzecze-
nia lekarskiego. Robi to za pośrednictwem 
jednostki orzeczniczej I stopnia, zatrudnia-
jącej lekarza, który wydał orzeczenie. Jed-
nostka orzecznicza ma wówczas obowiązek 
powiadomienia właściwego państwowego 
inspektora sanitarnego o wniosku pracowni-
ka o ponowne badanie. O ponowne badanie 
pracownika nie może wystąpić pracodawca 
(wyrok Naczelnego Sądu Administracyjne-
go z dnia 15 marca 2007 r., II OSK 756/06).

Decyzja o stwierdzeniu choroby 
zawodowej albo decyzja o braku podstaw 

do stwierdzenia choroby zawodowej.
Zebrany materiał dowodowy, a w szczegól-
ności dane zawarte w orzeczeniu lekarskim 
oraz formularzu oceny narażenia zawodowe-
go pracownika lub byłego pracownika sta-
nowią podstawę do wydania w toku prowa-
dzonego postępowania administracyjnego 
przez właściwego państwowego inspektora 
sanitarnego decyzji o stwierdzeniu choroby 
zawodowej albo decyzji o braku podstaw do 
stwierdzenia choroby zawodowej.

instytuty badawcze w dziedzinie medycyny 
pracy (§ 5 ust. 3 r.ch.z.).
Tylko w przypadku, gdy zgłoszenia podej-
rzenia choroby zawodowej dokonuje lekarz 
jednostki orzeczniczej I stopnia, państwowy 
inspektor sanitarny nie kieruje już pracowni-
ka do tej jednostki na badanie.
Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 
16 stycznia 2006 r., „orzeczenie jednostki 
organizacyjnej właściwej do rozpoznawa-
nia chorób zawodowych ma charakter opinii 
biegłego. Opinia ta oprócz konkluzji po-
winna zawierać merytoryczne uzasadnienie 
zajętego stanowiska z odniesieniem się nie 
tylko do wyników badań przeprowadzo-
nych przez daną jednostkę, ale również do 
innych zebranych dowodów, zwłaszcza gdy 
wynikają z nich odmienne oceny” (I SA/Wa 
1221/04). Opinia ta jest dowodem w prowa-
dzonym postępowaniu administracyjnym. 
Mimo że opinia jednostki orzeczniczej ma 
charakter opinii biegłego, biegły z listy sądu 
powszechnego nie jest uprawniony do orze-
kania choroby zawodowej (wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie z dnia 27 czerwca 2006 r., VII SA/
Wa 573/06). Wyłącznie jednostki orzecz-
nicze I i II stopnia są właściwe do orzeka-
nia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub 
o braku podstaw do jej rozpoznania, dlatego 
podstawą wydania decyzji nie mogą być ba-
dania oraz wydane na ich podstawie diagno-
zy innych placówek medycznych, w których 
leczył się pracownik (wyrok Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 12 kwietnia 2007 r., sygn. akt VII SA/
Wa 2467/06).
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MZ 
o chorobach zawodowych, tylko lekarz 
spełniający wymagania kwalifikacyjne 

określone w rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 
2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich 
niezbędnych do wykonywania orzecznic-
twa w zakresie chorób zawodowych jest 
właściwym do orzekania w zakresie chorób 
zawodowych. Lekarz ten, biorąc pod uwagę 
wyniki przeprowadzonych badań lekarskich 
i pomocniczych, dokumentacji medycznej 
pracownika, dokumentacji przebiegu zatrud-
nienia oraz oceny narażenia zawodowego, 
wydaje orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu 
choroby zawodowej lub o braku podstaw do 
rozpoznania choroby zawodowej (§ 6 ust. 1 
rozporządzenia).
Jeżeli lekarz ten stwierdzi, że w zebranej do-
kumentacji nie ma wszystkich potrzebnych 
do wydania orzeczenia lekarskiego informa-
cji, ma prawo do wystąpienia o ich uzupeł-
nienie do:
1) pracodawcy – w zakresie obejmują-

cym przebieg oraz organizację pracy 
zawodowej pracownika lub byłego 
pracownika, w tym pracę w godzinach 
nadliczbowych, dane o narażeniu za-
wodowym, obejmujące także wyniki 
pomiarów czynników szkodliwych 
wykonanych na stanowiskach pracy, 
na których pracownik był zatrudniony, 
stosowane przez pracownika środki 
ochrony indywidualnej, a w przypad-
ku narażenia pracownika na czynniki 
o działaniu uczulającym (alergeny) – 
także o przekazanie próbki substancji, 
w ilości niezbędnej do przeprowadzenia 
badań diagnostycznych;

2) lekarza sprawującego profilaktyczną 
opiekę zdrowotną nad pracownikiem, 
którego dotyczy podejrzenie choroby 
zawodowej – w zakresie dokonania 
uzupełniającej oceny narażenia zawo-
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siłku chorobowego jest nadal niezdolny 
do pracy, a dalsze leczenie lub rehabili-
tacja lecznicza rokują odzyskanie zdol-
ności do pracy;

3) zasiłek wyrównawczy – dla ubezpie-
czonego będącego pracownikiem, któ-
rego wynagrodzenie uległo obniżeniu 
wskutek stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu;

4) jednorazowe odszkodowanie – dla ubez-
pieczonego, który doznał stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5) jednorazowe odszkodowanie – dla 
członków rodziny zmarłego ubezpie-
czonego lub rencisty;

6) renta z tytułu niezdolności do pracy – 
dla ubezpieczonego, który stał się nie-
zdolny do pracy wskutek choroby za-
wodowej;

7) renta szkoleniowa – dla ubezpieczone-
go, w stosunku do którego orzeczono 
celowość przekwalifikowania zawo-
dowego ze względu na niezdolność do 
pracy w dotychczasowym zawodzie 
spowodowaną chorobą zawodową;

8) renta rodzinna – dla członków rodziny 
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 
uprawnionego do renty z tytułu choro-
by zawodowej;

9) dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty 
zupełnej;

10) dodatek pielęgnacyjny;
11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu 

stomatologii i szczepień ochronnych 
oraz zaopatrzenia w przedmioty ortope-
dyczne w zakresie określonym ustawą.

Świadczenia te wypłacane są z ubezpie-
czenia społecznego na zasadach określo-
nych w art. 6-23a u.s.w. Na chwilę obecną 
pracownik może otrzymać odszkodowanie 
w wysokości 984 zł do dnia 31 marca 2021 r. 

za każdy procent stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu zwięk-
szenia tego uszczerbku co najmniej o 10 
punktów procentowych.

Podsumowanie
W razie rozpoznania u pracownika choro-
by zawodowej pracodawca ma obowiązek 
podjąć działania zmierzające w pierwszej 
kolejności do ustalenia przyczyny powsta-
nia choroby zawodowej oraz charakteru 
i rozmiaru zagrożenia tą chorobą. Robi to 
działając w porozumieniu z właściwym or-
ganem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Pracodawca powinien także niezwłocznie 
przystąpić do usunięcia czynników powodu-
jących powstanie choroby zawodowej i za-
stosować niezbędne środki zapobiegawcze 
oraz zapewnić realizację zaleceń lekarskich. 
Wszystko to w celu zapobieżenia albo przy-
najmniej zminimalizowania zachorowania 
na chorobę zawodową przez innych pracow-
ników (art. 235 § 3 k.p.). Obowiązkiem pra-
codawcy jest prowadzenie rejestru zacho-
rowań na choroby zawodowe i podejrzeń 
o takie choroby.
W związku z epidemią koronawirusa należy 
dodatkowo wskazać, że z definicji choroby 
zawodowej wynika, że choroba zawodowa 
powinna być ujęta w wykazie chorób zawo-
dowych. Wykaz chorób zawodowych za-
wartych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób 
zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) 
zawiera wśród chorób zawodowych „cho-
roby zakaźne lub pasożytnicze albo ich na-
stępstwa” – bez określenia okresu, w którym 
wystąpienie udokumentowanych objawów 
chorobowych upoważnia do rozpoznania 
choroby zawodowej pomimo wcześniej-
szego zakończenia pracy w narażeniu za-

Właściwy państwowy inspektor sanitarny 
przesyła wydaną decyzję:
1) zainteresowanemu pracownikowi lub 

byłemu pracownikowi;
2) pracodawcy lub pracodawcom zatrud-

niającym pracownika w warunkach, 
które mogły spowodować skutki zdro-
wotne uzasadniające postępowanie 
w sprawie rozpoznania i stwierdzenia 
choroby zawodowej;

3) jednostce orzeczniczej zatrudniającej le-
karza, który wydał orzeczenie lekarskie;

4) właściwemu okręgowemu inspektoro-
wi pracy.

Decyzja wydana przez właściwego pań-
stwowego inspektora sanitarnego nie jest od 
razu ostateczna, ponieważ przysługuje od 
niej odwołanie do właściwego państwowe-
go wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 
Natomiast od decyzji państwowego woje-
wódzkiego inspektora sanitarnego przysłu-
guje skarga do wojewódzkiego sądu admi-
nistracyjnego. Istnieje również możliwość 
złożenia skargi do Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego.
Państwowy inspektor sanitarny w zakresie 
rozpoznania choroby zawodowej jest zwią-
zany rozpoznaniem choroby zawodowej albo 
jego brakiem dokonanym w orzeczeniu le-
karskim. Nie jest on uprawniony do kontroli 
merytorycznej orzeczeń lekarskich uprawnio-
nych do rozpoznawania chorób zawodowych 
jednostek organizacyjnych ani też do doko-
nywania własnych ustaleń, prowadzących 
do odmiennego rozpoznania jednostki cho-
robowej (wyroki: Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z dnia 5 stycznia 2007 r., II OSK 
1078/06; Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 
2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 2396/06, z dnia 
15 grudnia 2006 r., VII SA/Wa 1994/06).

zakończenie postępowania
Po zakończeniu postępowania, gdy decyzja 
o stwierdzeniu choroby zawodowej stała 
się ostateczna, w terminie 14 dni od tego 
faktu, właściwy państwowy inspektor sani-
tarny, Główny Inspektor Sanitarny, Głów-
ny Inspektor Sanitarny, o którym mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 
20 ust. 2 u.p.i.s., albo Główny Inspektor 
Sanitarny Wojska Polskiego w terminie 14 
dni od dnia, w którym decyzja o stwierdze-
niu choroby zawodowej stała się ostateczna, 
sporządza kartę stwierdzenia choroby zawo-
dowej i przesyła ją do Centralnego Rejestru 
Chorób Zawodowych prowadzonego przez 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. 
Jerzego Nofera w Łodzi. Organ wydający 
decyzję o stwierdzeniu choroby zawodo-
wej w postępowaniu odwoławczym prze-
syła kartę stwierdzenia choroby zawodowej 
w terminie 14 dni także organowi wydające-
mu tę decyzję w I instancji.
Procent uszczerbku na zdrowiu pracownika, 
u którego stwierdzono chorobę zawodową 
i wydana została decyzja administracyjna, 
ustala ZUS.

Uprawnienia pracownika w związku 
ze stwierdzeniem choroby zawodowej

Pracownikowi, który zachorował na cho-
robę zawodową, przysługują świadczenia 
z ubezpieczenia społecznego określone 
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytu-
łu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych – dalej u.s.w. Są to: 
1) zasiłek chorobowy – dla ubezpieczone-

go, którego niezdolność do pracy spo-
wodowana została chorobą zawodową;

2) świadczenie rehabilitacyjne – dla ubez-
pieczonego, który po wyczerpaniu za-
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gratulacje i podziękowania

,,Życie jest jak gra w karty 
To, co Ci rozdano - to przeznaczenie;

W jaki sposób zagrasz - to Twoja wolna wola”. 
 Jawoharlal Nehru

Serdeczne podziękowania dla koleżanki 
Joanny żywickiej

za dotychczasową współpracę, 
koleżeństwo, trud, życzliwość 

w czasie wieloletniej pracy. 
Życzymy dalszych sukcesów 

zawodowych, realizacji zamierzonych 
celów w pracy i życiu osobistym, 

dużo pozytywnej energii na przyszłość. 
Personel Oddziału Urologii

7 Szpitala Marynarki Wojennej
 im. kontradmirała prof. Wiesława Łasińskiego 

w Gdańsku Oliwie

Podziękowanie dla 
Pani brygidy Kwiatkowskiej 

Starszej Pielęgniarki Domu Pomocy 
Społecznej w Pelplinie 

W związku z przejściem na emeryturę, 
dziękujemy za długie lata współpracy, 
zaangażowanie, oddanie i życzliwość, 

dobre serce dla podopiecznych i dla nas. 
Za nasze wspólne rozmowy, dyskusje, 

za wszystko co było, a teraz będzie 
wspomnieniem. Życzymy zdrowia, 

pomyślności, spełnienia marzeń, radości 
i uśmiechu na co dzień.

Koleżanki z Domu Pomocy 
Społecznej w Pelplinie

Odchodzącej na emeryturę 
Oddziałowej Domu Pomocy 

Społecznej w Damaszce
mgr Ewie Kiemczyńskiej 

składamy serdeczne podziękowania
za owocne lata pracy, oddane serce, 

uśmiech i zaangażowanie.
Trud włożony w pracę pozostanie 

w naszej pamięci na długo.
Życzymy Ci radości z życia, 
uśmiechu od ucha do ucha 

i tego, żebyśmy już na zawsze zostali 
w Twoich wspomnieniach.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie 
i za Twoje nieocenione rady,
jesteś dla nas autorytetem.
Dziękujemy za wszystko!

wodowym. Z całą pewnością koronawirus 
ma charakter zakaźny, uwzględniając drogę 
jego przenoszenia. 
Należy podkreślić, że obowiązujący od 
wielu lat wspomniany wyżej wykaz cho-
rób zawodowych nie uległ modyfikacji w 
związku z epidemią COVID-19. Należy 
jednak w tym miejscu przywołać pismo 
Ministerstwa Zdrowia ZPM.6131.23.2020. 
MS z dnia 21 kwietnia 2020 r. w odpowie-
dzi na stanowisko nr 34 Prezydium Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 
1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania cho-
roby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub 
położnej wirusem SARS-CoV-2 za choro-
bę zakaźną (zawodową). Z przywołanego 
pisma wynika, iż wykaz zakażeń i chorób 
zakaźnych stanowiący załącznik do usta-

wy, jak i objęcie przepisami ustawy innego 
zakażenia czy choroby zakaźnej w drodze 
rozporządzenia Ministra Zdrowia nie stano-
wi zamkniętego katalogu tych zakażeń czy 
chorób zakaźnych w celu orzekania o choro-
bie zawodowej. Na podstawie powyższego 
poglądu prezentowanego przez Minister-
stwo można zatem uznać, iż jak najbardziej 
istnieje podstawa do wszczynania postępo-
wań w ramach relacji koronawirus – choro-
ba zawodowa. Zatem stwierdzenie choroby 
zawodowej w przypadku COVID-19 będzie 
odbywało się na takich samych zasadach jak 
w przypadku innych chorób zakaźnych. 

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku

Szanowna Pani 
Przewodnicząca ORPiP w gdańsku

Anna Czarnecka
Zdrowych, radosnych i spokojnych 

Świąt Wielkanocnych oraz pomyślności 
w życiu zawodowym i osobistym.

Proszę o przekazanie życzeń 
dla pielęgniarek i położnych 

oraz wszystkich pracowników 
zatrudnionych w Okręgowej Izbie 

Pielęgniarek i Położnych.

Z wyrazami szacunku,
Helena Glińska

Szanowna Pani 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 

i Organizacji Opieki Szpitala 
im. M. Kopernika w gdańsku

Marzena Olszewska-Fryc
Z okazji Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego składam najserdeczniejsze 
życzenia spokoju, radości 

oraz wszelkiego dobra.
Życzenia kieruję również do personelu 

pielęgniarek i położnych Szpitala.

Z wyrazami szacunku,
Helena Glińska



64 Biuletyn Informacyjny  nr 2-3/2021 65

z żałobnej karty
Teresie Wencie

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy

z powodu śmierci
MAMy
składają

koleżanki i współpracownicy 
z Oddziału dziecięcego 

wraz z Zarządem Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego

w Gdańsku

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”...

Słowa wsparcia i szczere kondolencje 
kierujemy do naszej koleżanki 

opiekunki medycznej Urszuli Junskiej 
z powodu śmierci 

MATKI.
Personel Oddziału Neurologii Szpitala 

Specjalistycznego w Kościerzynie

Naszej Koleżance barbarze borys 
wyrazy współczucia

z powodu śmierci 
MĘżA MIECzySłAWA 

składa
Zespół Kliniki Chirurgii Onkologicznej 

UCK w Gdańsku

Nasze koleżance
Mirosławie Dębickiej

serdeczne wyrazy współczucia
i słowa otuchy

z powodu śmierci
MAMy
składa 

zespół Hospicjum Stacjonarnego 
im. św. Józefa w Sopocie

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy 
naszą koleżankę, 

Pielęgniarkę KRySIĘ gAłUS
Rodzinie składamy wyrazy współczucia. 

Koleżanki i Koledzy ze Szpitala 
Zakaźnego w Gdańsku

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

Emily Dickinson

Drogiej Koleżance
Alicji Stolc

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

SyNA
składają

Kadra Kierownicza, Pielęgniarki i Położne
Powiatowego Centrum Zdrowia

w Kartuzach

W imieniu własnym oraz całej 
OIPiP w Gdańsku pragnę złożyć 

serdeczne gratulacje i wyrazy dumy 
oraz szacunku naszej

Koleżance dr Annie Małeckiej-Dubieli,
która ponownie została powołana do pełnienia

 funkcji Konsultanta Krajowego 

w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. 
To niezwykle trudne i odpowiedzialne 

wyzwanie związane z ogromem 
dodatkowych zadań na rzecz naszego 

Środowiska Zawodowego. Dziękujemy 
za mega-aktywność i jej kontynuację. 

Wszystkiego najlepszego!
Przewodnicząca Anna Czarnecka
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Pani barbarze Józefiak-Kowalskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
MĘżA
składają 

koleżanki z Koła Emerytów 
przy Okręgowej Izbie 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

„Słowa nie ukoją bólu, ale nas łączą”.

Naszemu Koledze, wybitnemu Pielęgniarzowi, 
który od lat z zaangażowaniem wspierał nasze 

szkolenia OIPiP w Gdańsku swoją potężną 
wiedzą i przyjaznym usposobieniem 

– mówimy: odchodzisz zbyt wcześnie...
Z głębokim żalem żegnamy
JAROSłAWA ARMADA

ze Szpitala Specjalistycznego 
w Chojnicach.

Wyrazy współczucia dla 
Rodziny i wszystkich najbliższych 

składają:
Prezydium i ORPiP w Gdańsku 
oraz Pracownicy naszej OIPiP 

z Przewodniczącą Anną Czarnecką 
na czele. Cześć Jego Pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MĘżA 
Przełożonej Pielęgniarek i Położnych 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
Pani Anastasii Kalogridou-błajet 

składa 
zespół pielęgniarsko-lekarski 

Kliniki Neonatologii

Przełożonej Pielęgniarek i Położnych
Pani Anastasii Kalogridou-błajet

wyrazy szczerego współczucia
oraz słowa wsparcia
z powodu śmierci

MĘżA
składają

Pielęgniarki i Położne
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 

w Gdańsku

Marzenie block
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa otuchy
z powodu śmierci

MATKI
składają

Zarząd, Dyrekcja, Kadra Kierownicza
Pionu Pielęgniarstwa oraz 

współpracownicy
ze Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie Sp. z o.o.

Z głębokim żalem żegnamy pielęgniarza 
JAROSłAWA ARMADA 

ze Szpitala Specjalistycznego 
w Chojnicach. 

Cześć Jego Pamięci. 
Wyrazy współczucia dla 

Rodziny i współpracowników 
składa 

załoga pielęgniarska 
ze Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie

Drogiej Koleżance
bożenie Ślaskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają

Kadra Kierownicza, 
Pielęgniarki i Położne

Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kartuzach

barbarze borys
 wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
MĘżA MIECzySłAWA 

składają 
Koleżanki i Koledzy 

z OIPiP w Gdańsku z Przewodniczącą 
Anną Czarnecką na czele

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach

po stracie 
MĘżA

naszej koleżance 
Annie Lewandowskiej

składają
pielęgniarki z Klinicznego Oddziału

Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży
ze Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku

Naszej Koleżance beacie Masojć
najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci
TATy

składają
Naczelna Pielęgniarka,

Pielęgniarka Oddziałowa
oraz współpracownicy

z Oddziału Chirurgicznego
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Naszej Koleżance
Pielęgniarce Oddziałowej 
Katarzynie Raczyńskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATy
składają

Kadra Kierownicza
oraz współpracownicy

z Oddziału Kardiologicznego
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Drogiej Koleżance
Aleksandrze gozłowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają

Kadra Kierownicza, 
Pielęgniarki i Położne

Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kartuzach
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„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
Bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Drogiej Koleżance
Małgorzacie Dmochowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają

Kadra Kierownicza, 
Pielęgniarki i Położne

Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kartuzach

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

Składamy wyrazy współczucia 
i słowa wsparcia 

po śmierci 
MATKI 

Pielęgniarce Oddziałowej 
mgr Marzenie block 

ze Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie. 

Personel Oddziału Neurologii

Drogiej Koleżance
Ewie Miotk

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają

Kadra Kierownicza, Pielęgniarki i Położne
Powiatowego Centrum Zdrowia

w Kartuzach

,,Umiera się nie po to, by przestać żyć, 
lecz po to, by żyć inaczej”.

Paulo Coelho

Wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu dla Pani Ewy braun

z powodu śmierci 
bRATA
składa

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa wraz z całym 
Zespołem Oddziału Urologii, Urologii 

Onkologicznej i Andrologii
Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni

Naszej Koleżance Monice Reszka
wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci
DzIADKA

składa 
Zarząd NZOZ „BEDAMA” Wejherowo

wraz z Pielęgniarkami

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

dla naszej koleżanki
Doroty Sapiehy
z powodu śmierci

MATKI
składa personel Oddziału Urologii

Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp. z o.o.




