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Słowo wstępne
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Zarówno kalendarium, jak i protokoły 
z prac Rady i Prezydium ORPiP w Gdań-
sku, a także artykuły i porady prawne 
pokazują, jak wiele dzieje się w naszym 
Samorządzie Zawodowym. Nasze dzia-
łania realizowane są nie tylko w biurze 
Izby, lecz także w szerokim terenie oraz 
dosłownie 7 dni w tygodniu na łączach 
on-line. Wiemy również, jak wiele jeszcze 
jest do zrobienia. Działania i starania 
o lepszą codzienność Pielęgniarek, Pielę-
gniarzy i Położnych w Polsce są dosłow-
nie karkołomne. Ja uczestniczę w nich już 
ponad 20 lat. Teraz znów przede nami 
kolejny burzliwy czas. Czas protestowa-
nia w imię sprawiedliwości i docenienia! 
A przede wszystkim to czas protestu prze-
ciw konfliktowaniu nas i drastycznemu 
różnicowaniu. 

tych postulatów nie odpuścimy, 
bo bez nich DEFICYtU KADRY 

NIe UZUPełNIMy!

POStULAty PIeLĘGNIAreK 
i POłOżNyCH

1 . Żądamy pilnej zmiany ustawy doty-
czącej wynagrodzeń, która obecnie po-
mija doświadczenie i posiadane kwali-
fikacje pielęgniarek i położnych.

2 . Domagamy się przywrócenia norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
zapewniających bezpieczeństwo zdro-
wotne pacjentom i bezpieczne wyko-
nywanie zawodów medycznych.

3 . Apelujemy o zwiększenie liczby pie-
lęgniarek i położnych do poziomu 
średniej europejskiej i uznanie za-
wodów pielęgniarki i położnej w pu-
blicznej ochronie zdrowia za zawody 
deficytowe.

4 . Domagamy się ochrony pielęgniarek 
i położnych przed hejtem i agresją.

5 . Oczekujemy wprowadzenia urlopu 
zdrowotnego dla poratowania zdro-
wia dla pielęgniarek i położnych 
pracujących w systemie zmianowym 
oraz dodatku motywacyjnego dla 
emerytek pracujących w publicznej 
ochronie zdrowia .

6 . Żądamy urealnienia wyceny świad-
czeń zdrowotnych w publicznej ochro-
nie zdrowia .

7 . Domagamy się realizacji „Polityki 
Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielę-
gniarstwa i Położnictwa w Polsce”.

Pozdrawiam z biura oraz często z trasy…
Anna Czarnecka

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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18 czerwca
Kalendarium

17 czerwca
Przewodnicząca Anna Czar-
necka na zaproszenie Pań 
Pielęgniarek odwiedziła 
nową siedzibę Praktyki Pie-
lęgniarskiej w Choczewie. 
W okresie epidemii pielę-
gniarstwo środowiskowo-
-rodzinne to de facto „szpital 
na kółkach”. 
Słowa uznania i szacunku 
dla Pań Pielęgniarek: Iwo-
ny i Ireny oraz wszystkich 
dzielnie walczących z epide-
mią i jej skutkami… 
OIPiP w Gdańsku dzięki 
owocnej współpracy z NIPiP 
w Warszawie mogła wes-
przeć indywidualne i grupo-
we praktyki, zarejestrowane 
u nas, licznymi środkami 
ochrony osobistej, pomocą psychologiczną oraz w razie potrzeby również prawną. 

jeSteŚMy DLA WAS!

Osoby funkcyjne OIPiP w Gdańsku oraz Kie-
rownik Działu Szkoleń spotkały się z Przed-
stawicielami Powiślańskiej Szkoły Wyższej 
celem omówienia dalszego współdziałania 
na rzecz naszego Środowiska Zawodowego.
22 czerwca na zaproszenie Władz PSW 
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała 
czynny udział w Pikniku Edukacyjnym 
w Gniewie, promując nasze profesje wśród 
młodzieży. W pikniku uczestniczyły też 
Osoby funkcyjne Izb oraz Pracownicy – 
zawsze mocno zaangażowani.

NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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23 czerwca
Z inicjatywy Przewodniczącej Koła 
Emerytów działającego przy OIPiP 
w Gdańsku jego członkowie spotkali 
się w plenerze. Ośrodek wypoczynko-
wy ORLE w Sobieszewie był miejscem 
spotkania. Panie emerytki, przestrze-
gając wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa wynikających ze stanu epidemii 
i skutków jej zagrożeń, z powiewem 
morskiej bryzy uczestniczyły w jedno-
dniowym zebraniu roboczo-wypoczyn-
kowym. Omawiano problemy bieżące, 
aby na kanwie tego zaplanować dzia-
łania na najbliższych kilka miesięcy. 
Wyjątkowego animuszu do działania 
na rzecz rozwoju i integracji naszego 
środowiska zawodowego dodawała Paniom wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w tym 
zakresie. Dostrzeganie przez uczestniczki spotkania plusów wynikających ze statusu bycia 
emerytką to recepta na spokojny wypoczynek po kilkudziesięciu latach pracy w zawodzie 
pielęgniarki czy położnej. Jak to Panie określają jednym zdaniem: „druga życia tura to 
emerytura”. Warto korzystać z takich chwil, wymieniać poglądy zawodowe i osobiste, 
do czego zachęca Samorząd Zawodowy. Pozytywną aurę spotkania spotęgowały drobne 
upominki dla wszystkich uczestników ze strony Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, które wręczyła Pani Ewa Bogdańska-Bóll – Skarbnik ORPiP w Gdańsku. 

22 czerwca 
Przewodnicząca 
ORPiP w Gdań-
sku Anna Czar-
necka uczestni-
czyła (on-line) 
w spotkaniu m.in. 
z Ministrem Zdro-
wia i Przedstawi-
cielami NRPiP. 
Omówiono wiele 
bardzo ważnych 
spraw. Anna Czar-
necka przedstawi-
ła Ministrowi Zdrowia Adamowi Niedzielskiemu problem wynikający z zawieszenia norm 
zatrudnienia, co niestety owocuje niezwykle trudnymi warunkami pracy i nadmiernym ob-
ciążeniem nią, a także wielkim ryzykiem dla pacjenta. Normy wprowadzone były po to, aby 
pracowało się bezpieczniej oraz by pacjenci byli bezpieczni, a także w celu zminimalizowa-
nia powikłań i zdarzeń niepożądanych. Należy zatem nie przedłużać tego stanu zawieszenia 
i korzystając z miesięcy, w których wielu absolwentów zgłasza się po PWZ, zaoferować Im 
liczne miejsca pracy – podkreśliła Anna Czarnecka. 
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25 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła Prezydium, a następnie obrady ORPiP 
w Gdańsku w trybie on-line, na których podsumowane zostało całe pół roku 2021.
Protokoły z obrad Prezydiów i Rad są jawne i umieszczane w Biuletynach Informacyjnych.

28 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka spotkała się z nowym Szefem 
POMORSKIEGO SANEPIDU 
Maciejem Merkiszem (powo-
łanym w br. przez Wojewodę 
Pomorskiego) w celu omówie-
nia zasad bezpieczeństwa funk-
cjonowania naszych Izb, Orga-
nów, Biura i Komisji. Wszyscy 
zgodziliśmy się z faktem, iż ze 
względu na trwający stan epi-
demii nadal trzeba zachowywać 
daleko idącą ostrożność epi-
demiczną. Izby muszą być dla 
Państwa bezpieczne oraz efek-
tywne w ciągłości swoich dzia-
łań i zapewniamy, że właśnie 
takie są!

NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl

...ciąg dalszy
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14 lipca
W pełni okresu wakacyjnego został 
oddany do użytku Szpitalny Oddział 
Ratunkowy na miarę XXI wieku. Re-
alizacja tak ważnej i potrzebnej inwe-
stycji dla społeczeństwa oraz pracow-
ników spółki Szpitale Pomorskie – to 
kolejny sukces Zarządu, władz Urzę-
du Wojewódzkiego, Marszałkowskie-
go i lokalnego Samorządu.

W Gdyńskim Szpitalu Miejskim 
w ramach projektu programu opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020 w części starego 
budynku szpitala zostały przystoso-
wane pomieszczenia dla SOR-u wraz 
z wyposażeniem. To gwarant profe-
sjonalnych świadczeń medycznych 
ratujących zdrowie i życie chorych. 
Oceniając finalny efekt działań przez 
pryzmat standardu i jakości – to bar-
dzo nowoczesny SOR. To dosłownie 
i w przenośni skok milowy w świad-
czeniu procedur medycznych nie tyl-
ko dla pacjentów. To komfort, bezpie-
czeństwo i godne warunki pracy dla 
medyków i pozostałych pracowników 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku reprezento-
wała Pani mgr Ewa Bogdańska-Bóll 
– Skarbnik ORPiP, która na ręce Pani 
Jolanty Sobierańskiej-Grendy, Prezes 
Szpitali Pomorskich w Gdyni i całe-
go Zarządu złożyła wyrazy uznania 
i pogratulowała kolejnego sukcesu. 
Całemu zespołowi pracowników ży-
czyła satysfakcji z pracy na tym szczególnym oddziale. Niech zaangażowanie, profesjona-
lizm i trud pracy dnia codziennego będą źródłem samorealizacji zawodowej.

30 czerwca 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła postępowaniu konkurso-
wemu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Woj. Szpitalu Psychiatrycznym w Gdań-
sku. GRATULACJE i WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

1 lipca 
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka spotkała się z Przedstawicielkami 
OZZPiP Region Pomorski w celu kontynuacji współdziałania i omówienia spraw bieżą-
cych. Wspólnie monitorujemy sytuację w woj. pomorskim i zgłaszane niezadowolenia lub 
problemy wynikające z rozwiązań systemowych regulacji płacowych.

5 lipca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w posiedzeniu Komisji Konkursowej na 
stanowisko Ordynatora Kliniki Neurologii Rozwojowej w UCK. Kolejne postępowanie 
zaplanowano na koniec sierpnia.

6 lipca 
Oprócz naszego Prezydium ORPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka brała czyn-
ny udział w pracach Prezydium NRPiP (on-line). Omówiono wiele spraw oraz podjęto dużo 
istotnych uchwał. Polecamy zawsze pewne i aktualne źródło informacji: www.nipip.pl
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17 lipca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w uroczystym Dyploma-
torium w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie. Wszystkim Absolwentom bardzo 
gratulujemy! Zaprosiliśmy ich do szybkiego odwiedzenia naszej Izby w celu odbioru PWZ 
oraz zapoznania się z licznymi ofertami pracy, jakie zebrała dla nich OIPiP w Gdańsku. 
Proces wydawania PWZ bardzo przyśpieszyły dodatkowe Prezydia oraz potężne zaanga-
żowanie Pracowników naszej Izby – za co Przewodnicząca Anna Czarnecka bardzo ser-
decznie DZIĘKUJE! Przygotowanie w trybie pilnym setek dokumentów, a do każdego po 
dwie uchwały, to złożona procedura, jednak wspólnymi siłami wykonana wręcz wzorowo!

...ciąg dalszy...ciąg dalszy



14 Biuletyn Informacyjny  nr 9/2021 15

23 lipca
Liderzy Samorządu Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
23 lipca 2021 r. uczestniczyli w uro-
czystości przygotowanej przez Senat 
i społeczność akademicką Powiślań-
skiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 
z okazji otwarcia filii studiów licencjac-
kich pielęgniarskich w Gdańsku oraz 
otwarcia i uruchomienia rekrutacji na 
kierunek położnictwo – studia licencjac-
kie w Kwidzynie. 

Jej Magnificencja Rektor Krystyna 
Strzała i Prorektor Katarzyna Strzała- 
Osuch przedstawiły w wystąpieniach, że 
droga do osiągnięcia dwóch kluczowych 
sukcesów dla Uczelni, społeczeństwa 
Polski Północnej, a przede wszystkim 
dla młodzieży, była długa i wyboista. 
W ponad czteroletnich staraniach i dzia-
łaniach Uczelni, przy wsparciu Parla-
mentarzystów, instytucji i Samorządów 
lokalnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, Przedstawicieli 
Podmiotów Leczniczych i wielu, wie-
lu innych sprzymierzeńców – cel został 
osiągnięty. 

Wszystkim, którzy włożyli jedną, kil-
ka czy kilkanaście małych cegiełek w bu-
dowę tak dużej inwestycji, jaką jest otwarcie filii studiów pielęgniarskich w Gdańsku i roz-
poczęcie kształcenia w zawodzie położnej w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, 
z całego serca podziękowała Jej Magnificencja Rektor Krystyna Strzała wraz z Senatem 
i całą rodziną akademicką Alma Mater. Kierunek rozwoju Uczelni i poszerzanie palety 
zawodów medycznych są słuszne. Wszyscy: pacjenci i ich Rodziny, placówki medyczne, 
potrzebujemy pielęgniarek i położnych – tak samo jak pacjenci potrzebują tlenu w zapaści 
krążeniowo-oddechowej.
Pani Ewa Bogdańska-Bóll w imieniu Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku – Pani Anny 
Czarneckiej złożyła gratulacje na ręce Jej Magnificencji Rektor Krystyny Strzały i Prorek-
tor Katarzyny Strzały-Osuch. Jednocześnie życzyła wielu dalszych sukcesów w wypełnia-
niu misji kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej.

...ciąg dalszy

20-27 lipca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka domknęła zespołowe działania mające na celu uru-
chomienie nowego kanału komunikacyjnego w serwisie FB. Realizując prośbę na-
szych Członków – jesteśmy na FB. Mamy nadzieję, że działanie to zaowocuje w cie-
kawe pomysły, konstruktywne uwagi oraz będzie kolejnym (oprócz naszej strony 
www.oipip.gda.pl oraz Biuletynu) źródłem sprawdzonych i aktualnych informacji. 

Polecamy: https://www.facebook.com/oipipgda
Często Państwo dzwonili i mówili: „szkoda, że nie wiedziałam/em…”, „szkoda, że 
dopiero teraz o tym słyszę…”. Wychodzimy zatem do Was z nowym komunikatorem. 
Twórzmy go razem!
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17 sierpnia 
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz 
Osoby funkcyjne uczestniczyły w kon-
troli Komisji Rewizyjnej. Szczegółowo 
sprawdzone zostało całe półrocze 2021 r. 
Warto przypomnieć, iż ze względu na 
„ostry rok covidowy” 2020 – kontrolę 
finansową przeprowadziła biegła rewi-
dent. Nieprawidłowości nie stwierdzo-
no. Wszystko realizowane jest zgodnie 
z tematycznymi przepisami i uchwałami.

...ciąg dalszy

27 lipca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Prezydium NRPiP.
Podjęto m.in. Stanowisko w sprawie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufa-
nia Publicznego.
Omówiono także PLANY MZ WYMIANY u nas oraz u lekarzy w 2022 ROKU PRAW 
WYKONYWANIA ZAWODU Z KSIĄŻECZEK NA KARTY POLIWĘGLANOWE 
(KSIĄŻECZKI W 2022 ROKU STRACĄ WAŻNOŚĆ). To duże wyzwanie dla Okręgo-
wej Izby, lecz dołożymy wszelkich starań, aby wykonać to zadanie płynnie. Przy okazji 
dosłownie u każdego sprawdzimy rzetelność realizacji zapisów ustawowych, do których 
należy regularne płacenie składek.
Odszukane zostaną również w ten sposób osoby, które wypisały się z naszej Izby, a do in-
nej – na terenie której pracują – się nie zapisały. KTO WTEDY MA IM WYDAĆ NOWE 
PWZ??? Niestety to jest ewidentne łamanie prawa. Te osoby powinny zostać zgłoszone do 
ORzOZ – co oczywiście rozważymy.
Na początku sierpnia dokonaliśmy szczegółowego rozliczenia licznych zadań/szkoleń z te-
matyki szczepień oraz opieki nad pacjentem wentylowanym zrealizowanych zgodnie z umo-
wą z Wojewodą Pomorskim przez OIPiP w Gdańsku oraz w Słupsku. Dzięki współdziałaniu 
z Wojewodą Pomorskim nasi Członkowie mieli te szkolenia całkowicie bezpłatnie. Będą one 
owocować dla Pomorza w kolejnych miesiącach, a nawet latach. WSZYSTKIM ZAANGA-
ŻOWANYM W TE PROJEKTY BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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18 sierpnia 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w postępowaniu Komisji Konkursowej na 
stanowisko Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Szpitalu im. PCK w Gdyni.
Wygranej mgr Tatianie Wojciechowskiej bardzo gratulujemy i życzymy, aby zdobyte do 
tej pory ogromna wiedza i doświadczenie zawodowe owocowały w nowym miejscu pracy! 
Zespół Szpitala PCK jest wspaniały, zatem jeszcze raz GRATULACJE!!!

18 sierpnia
Kolejny wernisaż Pielęgniarki Barbary 
Raksimowicz-Wypustek, który odbył się 
18.08.2021 r. w gdańskim Hotelu Merkury. 
Samorząd Zawodowy wspiera i promuje pa-
sje pielęgniarek i położnych. Człowiek nie 
powinien żyć tylko pracą, dlatego zachęca-
my, aby dzielić się swoimi zainteresowania-
mi i pasjami .

Szanowna Pani 
Barbara Raksimowicz-Wypustek 

Gratulujemy kolejnego wernisażu. Pani 
talent i zamiłowanie do malarstwa jest 
czymś więcej niż pasją. Pozwala innym 
ludziom spojrzeć na świat z innej perspek-
tywy. Twórczość, obrazy, jakie wychodzą 

17 sierpnia 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Konwentu Przewodniczących 
z całej Polski. Omówiono przede wszystkim współdziałanie w proteście medyków. To 
wspólna sprawa i musimy wspólnie działać.
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24 sierpnia 
W Szpitalu UCK w Gdańsku Przewod-
nicząca Anna Czarnecka uczestniczyła 
w postępowaniu Komisji Konkursowej 
na stanowisko Ordynatora Kliniki Neu-
rologii Rozwojowej. Konkurs wygrała 
prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkie-
wicz-Bełdzińska. 

Serdecznie GrAtULUjeMy!

24 sierpnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady wspólnego posiedzenia Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego z Prezydium ORPiP w Gdańsku. Omówiono wiele istotnych bie-
żących spraw oraz podjęto wiele ważnych uchwał.

25 sierpnia 

...ciąg dalszy

spod Pani pędzla, jak i natchnienia duszy artysty emanują profesjonalizmem. Pani prace 
odzwierciedlają wrażliwość na piękno, kruchość drugiego człowieka, jak i współczesne 
otoczenie w którym przyszło nam żyć. 
Pani Barbaro, pamiętamy o tym, że swą twórczością wspiera Pani i reprezentuje Samorząd 
i całą korporację zawodową Pielęgniarek i Położnych. Spoglądając w przeszłość, pragnę 
nawiązać do przesłania Florence Nightingale – twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa. 
Jako wykształcona kobieta, działaczka społeczna, ponad 200 lat temu swą determinacją pod-
kreślała, że pielęgnowanie i opieka nad człowiekiem od jego narodzin aż do naturalnej śmier-
ci jest sztuką mającą w swej twórczości elementy wrażliwości, empatii, potrzeby niesie-
nia wsparcia i pomocy drugiemu człowiekowi w zdrowiu i chorobie. Florence Nightingale, 
tworząc „obraz podstawy nowoczesnego, profesjonalnego pielęgniarstwa”, wskazywała, jak 
ważnym elementem wydobywania piękna jest dbałość o jego otoczenie i środowisko, w któ-
rym żyjemy, pracujemy i realizujemy swoje zainteresowania. W imieniu Przewodniczącej 
ORPiP w Gdańsku Pani mgr Anny Czarneckiej, własnym i całej społeczności zawodowej 
życzę Pani zdrowia, radości, satysfakcji, inspiracji do dalszego rozwoju swoich zamiłowań 
oraz siły do działań na rzecz Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
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...ciąg dalszy

31 sierpnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Konwentu Przewodniczących 
z całej Polski. Omówiono przede wszystkim współdziałanie w Proteście medyków, łącznie 
z liczbą osób chętnych do wyjazdu na Protest. Wyjazd organizowany jest, tak samo jak 
Protest, wspólnie z Organizacją Związkową OZZPiP.

Przewodnicząca 
Anna Czarnecka 
uczestniczyła on-
-line jako Członek 
w pracach Komisji 
Warunków Pracy 
i Płacy przy NIPiP 
w Warszawie. Roz-
patrzono pisma, 
które wpłynęły do 
komisji oraz usta-
lono szereg dzia-
łań związanych 
ze zbliżającym 
się PROTESTEM 
MEDYKÓW.
Zapisano uwagi związane z ustawą o zmianie ustawy o sposobie naliczania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego pracowników medycznych. Są one również spójne z postulatami, które 
będą przyświecały PROTESTOWI 11.09.2021 r. Liczymy na wielką aktywność Pielęgniarek 
i Położnych po liceach, które nie mają wyższego wykształcenia i czują się pokrzywdzone ww. 
ustawą. Sama aktywność na FB nie da oczekiwanego efektu. Trzeba działać w praktyce przed 
Ministerstwem Zdrowia, pokazując jedność i spójność oczekiwań/żądań.

...ciąg dalszy

28 sierpnia 
Odbył się Koncert dla Pracowników 
Ochrony Zdrowia w Filharmonii Bałtyc-
kiej. Samorząd Zawodowy Pielęgniarek 
i Położnych reprezentowała Jolanta Zając 
– Sekretarz ORPiP w Gdańsku. Organi-
zatorzy w imieniu wszystkich Pacjentów, 
którzy leczeni byli w okresie pandemii we 
wszelkich placówkach Ochrony Zdrowia 
na Pomorzu, złożyli serdeczne podzięko-
wania Personelowi za opiekę wraz z wyra-
zami szacunku i uznania. Otrzymane po-
dziękowania składamy wszystkim Pielę-
gniarkom/Pielęgniarzom i Położnym, do 
których skierowany był koncert.
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odwołania pielęgniarki z tytułu nie-
przyznania refundacji przez Komisję 
ds. Finansowania Doskonalenia Za-
wodowego za ukończony kurs specja-
listyczny Resuscytacja Krążeniowo-
-Oddechowa dla dorosłych. Decyzja 
Komisji ds. Finansowania Doskona-
lenia Zawodowego została podtrzy-
mana przez Okręgową radę Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku.

8. Sprawy bieżące:
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
• datę kolejnego zebrania Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, które odbędzie się 
w dniu 24 września (piątek) 2021 r., 
na którym przedstawione zostanie 
sprawozdanie finansowe z realizacji 
budżetu z I półrocze roku 2021,

• link do wywiadu z naszym Ko-
legą, mgr jerzym Krukowskim 
o uruchomionej teleplatformie 
Pierwszego Kontaktu dla Pa-
cjentów, dzięki której można 
otrzymać niezbędną pomoc me-
dyczną poza godzinami pracy 
lekarzy rodzinnych, pielęgnia-
rek i położnych – https://m.
radiogdansk.pl/audycje-rg/
srebrne-pokolenie/item/128523-
doradza-wystawia-recepte-
wskaza-gdzie-szukac-pomocy-
wystartowala-teleplatforma-
pierwszego-kontaktu. 
Naszym zadaniem jest wycho-
dzić w stronę Pacjentów i przy-
bliżać informacje, dzięki któ-
rym Pacjent nie będzie czuł się 
zagubiony w systemie Ochrony 
Zdrowia,

• opinię prawną w sprawie wpły-
wu ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epide-
mii na okres trwania kadencji 
Organów Okręgowych Izb Pie-
lęgniarek i Położnych oraz Na-
czelnej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych,

• projekt Ministra Zdrowia w spra-
wie Akredytacji Organizatorów 
kształcenia podyplomowego pie-
lęgniarek i położnych. Trwa sze-
roka dyskusja na temat przesłane-
go projektu.

9. Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka zwraca się z prośbą do Człon-
ków Okręgowej rady Pielęgniarek 
i Położnych o propagowanie pozy-
tywnych stron pielęgniarstwa i po-
łożnictwa w celu zachęcenia naszych 
Koleżanek i Kolegów do podejmo-
wania pracy w wyuczonym zawo-
dzie i pozostania w kraju i na tere-
nie naszego województwa. W tym 
celu w mediach ukazał się APeL 
DO AbSOLWeNtÓW kierunków 
Pielęgniarstwo i Położnictwo, za-
chęcający do podejmowania pracy 
w Województwie Pomorskim http://
oipip.gda.pl/apel-oipip-w-gdansku-
-do-absolwentow/. Zachęca również 
do śledzenia strony internetowej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku oraz biuletynów 
Informacyjnych, gdzie zamieszczane 
są bieżące informacje.

10. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

w lipcu i sierpniu
Odbywały się liczne dodatkowe Prezydia dedykowane pilnemu przyznawaniu PWZ.

w lipcu i sierpniu
Odbywały się posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego działającego w OIPiP 
w Gdańsku celem rozwiązywania zgłaszanych spraw na bieżąco.
Ze względu na trwający czas/stan pandemii Zespoły i Komisje działające w naszej OIPiP są 
zawieszone w działaniu. Odwieszone są jedynie działania Organów, tj. Rada (tryb on-line) 
oraz Komisja Rewizyjna, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Sąd. 
Pomimo stanu epidemii WSZYSTKIE SPRAWY REALIZUJEMY DLA PAŃSTWA NA 
BIEŻĄCO. 

Z prac Rady
W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się 
zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu wzięło 
udział 21 osób, Członków ORPiP i 1 Peł-
nomocnik. Zebranie odbywało się w trybie 
on-line, trybie obiegowym.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 236/VII r/21 w sprawie 
przyjęcia i realizacji protokołu Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego z dnia 
23 czerwca 2021 r. wniosków skiero-
wanych do Komisji ds. Finansowania 
Doskonalenia Zawodowego przy Okrę-

gowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. refundacje zostały przy-
znane na ogólną kwotę 35 500.00 zł 
brutto (trzydzieści pięć tysięcy pięć-
set zł 00/100) z budżetu na doskona-
lenie zawodowe – refundacje.

5 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 237/VII r/21 
w sprawie kontynuacji ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej Pie-
lęgniarek i Położnych zrzeszonych 
w OIPiP w Gdańsku na kolejny rok, tj. 
od 01.07.2021 do 30.06.2022 r.

6 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 238/VII r/21 w sprawie 
zgody na pokrycie kosztów zaprojek-
towania, wykonania i wdrożenia Sys-
temu Samorządu Pielęgniarek i Położ-
nych – elektronicznego rejestru PWZ 
w OIPiP w Gdańsku. 

7 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 239/VII r/21 w sprawie 
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Prezydium
W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium. Zebranie odbyło się w try-
bie on-line, trybie obiegowym. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

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

przedniego zebrania.
3 . Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1058/VII P/21 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia 
przez Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go wniosków złożonych do Komisji 
Socjalnej o przyznanie zapomóg lo-
sowych plus ich realizacja. Zapomogi 
zostały przyznane na ogólną kwotę 
6750.00 zł brutto (sześć tysięcy sie-
demset pięćdziesiąt 00/100). 

5 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1059/VII P/21 w spra-
wie przedłużenia abonamentu licencji 
programu LEX GAMMA w bieżącej 
konfiguracji z licencją programu LEX 
OCHRONA ZDROWIE na okres od 
31 lipca 2021 do 30 lipca 2022 r.

6 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwały 
Nr 1987Z/VII/2021 do Uchwały Nr 
1992/Z/VII/2021. Stwierdzenia 2, wy-
miana 1, wpis 2 (w tym 1 położna), 

duplikat 1, wykreślenia 2 (w tym 1 po-
łożna).

7 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1060/VII P/21 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez KORA Medica Sp. 
z o.o.: kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo 
Środowiska Nauczania i Wychowania.

8 . Zakończenie zebrania.

W dniu 23 lipca 2021 r. odbyło się zebranie 
Prezydium ORPiP w Gdańsku (w trybie on-
-line, trybie obiegowym). W zebraniu wzię-
ło udział 6 osób, Członków Prezydium. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1061/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.:
- kurs specjalistyczny Resuscytacja 

Krążeniowo-Oddechowa
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4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwały 
Nr 2102/Z/VII/2021 do Uchwały Nr 
2138/Z/VII/2021. Stwierdzenia 32 
(w tym 3 pielęgniarzy i 5 położnych), 
warunkowe 2, wpis 1 (w tym 1 pielę-
gniarz), skreślenia 2.

5. Sprawy różne. 
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła odpowiedź prze-
słaną do Pani Wiceprezes NIPiP z Mi-
nisterstwa Zdrowia z Departamentu 
Rozwoju Kadr Medycznych na pismo 
z dnia 14.06.2021 r. w sprawie zatrud-
niania pielęgniarek, które uzyskały 
kwalifikacje zawodowe poza tery-
torium państw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz które posiadają wa-
runkowe prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki. Pismo zawiera bardzo 
szczegółowe wyjaśnienie dotyczące 
możliwości zatrudniania pielęgniarek 
spoza państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej .

6 . Zakończenia zebrania.

W dniu 11 sierpnia 2021 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

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

przedniego zebrania.
3 . Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1065/VII P/21 w sprawie 
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Zespół 
Zarządzania Kryzysowego wniosków 
złożonych do Komisji Socjalnej o przy-
znanie zapomóg losowych plus ich re-
alizacja. Zapomoga została przyznana 
w kwocie 2000.00 zł brutto (dwa tysiące 
00/100) z budżetu Komisji Socjalnej. 

5 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 2139/Z/
VII/2021 do Uchwały Nr 2162/Z/
VII/2021. Stwierdzenia 24 (w tym 
1 pielęgniarz i 2 położne).

6 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1066/VII P/21 w sprawie 
przyznania pomocy finansowej-zapo-
mogi dla pielęgniarki z OIPiP w Po-
znaniu. Zapomoga została przyznana 
w kwocie 300.00 zł brutto (trzysta 
00/100) z budżetu Komisji Socjalnej. 

7 . Zakończenie zebrania. 

W dniu 24 sierpnia 2021 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium. Wykorzystując przerwę 
w falach COVIDOWYCH, zebranie odby-
wało się w trybie mieszanym. 6 Członków 
Prezydium brało udział w trybie stacjonar-
nym, 2 Członków 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.

- kurs specjalistyczny Wykonanie 
i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego u dorosłych.

5 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1062/VII P/21 w spra-
wie wpisu zmiany danych do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych kursu specjalistycznego Ordy-
nowanie leków i wypisywanie recept 
– część I organizowanego przez Nur-
sikom Jerzy Krukowski. 

6 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1063/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.: kurs spe-
cjalistyczny Edukator w cukrzycy.

7 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1064/VII P/21 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia 
przez Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go wniosków złożonych do Komisji 
Socjalnej o przyznanie zapomóg lo-
sowych plus ich realizacja. Zapomogi 
losowe przyznane zostały w kwocie 
2700.00 zł brutto (dwa tysiące sie-
demset 00/100).

8 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwały 
Nr 1933/ZVII/2021 do Uchwały Nr 
2101/Z/VII/2021. Stwierdzenia 91 
(w tym 4 pielęgniarzy i 17 położnych), 
duplikaty 3 (w tym 1 położna), warun-
kowe 2, wpis 11, skreślenia 2. 

9. Sprawy różne.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka:

• przedstawiła dokument pn. Nie-
równości w zdrowiu i znaczenie 
ich pomiaru w ramach realizacji 
Narodowego Programu Zdrowia 
(NPZ). Opracowanie zostało prze-
słane do Członków Prezydium, 
Członków Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych i Dyrektorów 
ds. Pielęgniarstwa/Pielęgniarek 
Naczelnych z prośbą o zapoznanie 
się i rozpowszechnienie,

• poinformowała, iż do przesła-
nego Członkom ORPiP, Dyrek-
torom ds. Pielęgniarstwa/Pie-
lęgniarek Naczelnych w dniu 
21.07.2021 r. projektu Rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia 
zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie specjalizacji w dzie-
dzinach mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia, wpłynęło 
kilka uwag, które zostaną prze-
słane do Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych. 

10. Zakończenie zebrania.

W dniu 29 lipca 2021 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium. Zebranie odbyło się w try-
bie on-line, trybie obiegowym. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Przewodni-

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

przedniego zebrania.
3 . Przedstawienie projektu porządku ze-

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1067/VII P/21 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu 
specjalistycznego i powołania kie-
rownika . 

5 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły Nr 2163/Z/VII/2021 do Uchwały 
Nr 2204/Z/VII/2021. Stwierdzenia 
16 (w tym 2 pielęgniarzy i 3 położ-
ne), duplikaty 2 (w tym 1 położna), 
warunkowe 6, zaprzestanie 1, wpis 
9 (w tym 1 pielęgniarz i 2 położne), 
wypis 8 (w tym 3 położne). 

6 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 167/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).

7 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1068/VII P/21 
w sprawie pokrycia kosztów wyjazdu 
na manifestację Członków OZZPiP 
i OIPiP w związku z krzywdzącymi 
zapisami ustawy o minimalnym pod-
stawowym wynagrodzeniu dla zawo-
dów medycznych (pielęgniarki i po-
łożne) wywalczonych wspólnie przez 
ww. organizacje. Wydarzenie plano-
wane jest na dzień 11 września 2021 
w Warszawie pod Ministerstwem 
Zdrowia.

8 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1069/VII P/21 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdze-
nia przez Zespół Zarządzania Kryzy-
sowego wniosku złożonego do Komi-
sji Socjalnej o przyznanie zapomogi 
losowej plus jej realizacja. Zapomoga 
została przyznana na kwotę 2250.00 
zł brutto (dwa tysiące dwieście pięć-
dziesiąt 00/100) z budżetu Komisji 
Socjalnej. 

9. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Koła Emerytek działającego przy 
OIPiP w Gdańsku w sprawie uwolnie-
nia środków finansowych z budżetu 
Koła Emerytów OIPiP w Gdańsku 
i dofinansowania pozostałych kosz-
tów celem pokrycia kosztów realiza-
cji spotkania w plenerze Członków 
Koła Emerytek działającego przy 
OIPiP w Gdańsku. Podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1070/VII P/21 w tej 
sprawie .

10. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka omówiła:
- otrzymaną ekspertyzę Archi-

wum Państwowego w Gdań-
sku z przeprowadzonej w dniu 
22.07.2021 r. kontroli Archiwum 
OIPiP w Gdańsku. W ustaleniu 
ekspertyzy wskazano prawidło-
wości realizacji wcześniejszych 
zaleceń,

- drugi etap realizacji kursów szcze-
pień dla Pielęgniarek i Położnych, 
który został zakończony. Do dnia 
24 sierpnia 2021 r. Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku nie uzyskała zwrotu kosztów 
za realizację kursów,

- organizację akcji protestacyj-
nej Pielęgniarek i Położnych, 
która odbędzie się w Warsza-
wie w dniu 11 września 2021 r. 
Na stronie internetowej OIPiP 
w Gdańsku i w social mediach 
został umieszczony komunikat 
w powyższej sprawie. Kieruje-
my prośbę do Członków Prezy-
dium o zachęcenie naszych Ko-
leżanek i Kolegów do udziału 
w tym wydarzeniu. Informacja 
została również przesłana do 
Członków OrPiP, Delegatów 
na VIII Okręgowy Zjazd Pie-
lęgniarek i Położnych, Prze-
wodniczących Komisji Proble-
mowych, wszystkich Organów 
i Pielęgniarek Naczelnych/ 
Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa 
z prośbą o rozpowszechnienie 
komunikatu w jak najszerszym 
gronie. jest to czas najwyższy, 
aby niezadowolenie przekuć 
w działanie oraz oczekiwane 
efekty będące zachętą i uła-
twieniem realizacji profesji me-
dycznych w Polsce,

- uwagi do projektu Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 17 
sierpnia 2021 r. w sprawie pro-
gramu pilotażowego przeglądów 
lekowych. Uwagi zostały przesła-
ne do Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych. Uwagi do pro-
jektu przygotował Pan jerzy 
Krukowski, za co dziękujemy, 
podkreślając satysfakcjonującą 
współpracę z ekspertem,

- na zebraniu Prezydium gośćmi 
byli Członkowie Zespołu Za-

rządzania Kryzysowego OIPiP 
w Gdańsku, działającego w okre-
sie pandemii COVID. Omówione 
zostały działania podjęte w tym 
okresie na bardzo wielu spotka-
niach zespołu. Pani Przewodni-
cząca Anna Czarnecka złożyła 
serdeczne podziękowania za-
równo Członkom Prezydium, 
jak i Członkom ZZK za pełną 
dyspozycyjność i udział w bar-
dzo licznych zebraniach, któ-
re wielokrotnie zwoływane są 
w trybie pilnym ze względu na 
istotę spraw do rozpatrzenia, 
zwłaszcza zapomogi losowe 
oraz wpływające wnioski o wy-
danie Prawa Wykonywania Za-
wodu Absolwentom uczelni 
i umożliwienie podjęcia pracy 
w jak najszybszym terminie.

11 . Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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SZANOWNI PAŃStWO!
 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2020-12-01 nastąpiła zmiana domeny:

rejeStrU PODMIOtÓW WyKONUjĄCyCH 
DZIAłALNOŚĆ LeCZNICZĄ (rPWDL )

W związku z tym adres www. RPWDL –
zamiast https://rpwdl.csioz.gov.pl/ jest

 następujący: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/

Dodatkowo, zmianie uległ również adres e-mail 
do Administratora Technicznego

Aktualny adres e-mail jest następujący: rpwdl@cez.gov.pl 

Zmiana numeru infolinii 
 

Uprzejmie informujemy, że od 29 lipca 2021 r. zmienił się
 numer infolinii Centrum e-Zdrowia, która świadczy pomoc techniczną dla 
użytkowników w zakresie systemów i baz danych zarządzanych przez CeZ.

 Nowy numer infolinii to:  (22) 19 239

Godziny pracy infolinii pozostają bez zmian: 9.00-15.00

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych decyzją Uchwały ORPiP w Gdańsku wykupiła 
dla zrzeszonych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych GRUPOWE UBEZPIECZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ. Jest to kontynuacja naszych dzia-
łań dla członków OIPiP w Gdańsku.

POLISA PM_ t Nr. 146137105 Okres ubezpieczenia: 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.
Suma Gwarancyjna: równowartość 5.000 eUrO na jedno i wszystkie zdarzenia.

Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zapewnia pełną ochronę w za-
kresie szkód w mieniu i na osobie wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę, Pielęgniarza, Położ-
ną lub Położnego w okresie ubezpieczenia i zgłoszonych w okresach ustawowych.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody:
•	 będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej,
•	 powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych lub zatruć pokarmowych na pacjenta,
•	 podczas udzielania pierwszej pomocy,
•	 powstałe podczas praktyk studenckich i staży oraz praktyk zawodowych w ramach 

specjalistycznych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pielęgnia-
rek, pielęgniarzy i położnych,

•	 szkody w mieniu pacjenta.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz wsparcia w zgłoszeniu szkody?
Skontaktuj się z Oddziałem towarzystwa Ubezpieczeń INter Polska S.A.

ul. Śniadeckich 33, 80-204 GDAŃSK tel. 58 524-32-80, 
e-mailowo:gdansk@interpolska.pl lub ze specjalistą z zakresu ubezpieczeń medycznych 

p. Gabrielą Depka-Wierzbicką, telefonicznie: 602 845 633

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu 
Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Informacja od ubezpieczyciela, że czynności medyczne związane z wykonywaniem szcze-
pień przeciw Covid-19 objęte są ochroną ubezpieczeniową w ramach pakietów ubezpie-
czeniowych INTER. 

Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świad-
czeń Zdrowotnych Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - 
Karta produktu 

WAŻNY KOMUNIKAT
DOtyCZĄCy UbeZPIeCZeNIA INter Polska z OIPiP w Gdańsku 30.06.2021 r.

Informacja
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12) sprawowaniu opieki położniczo-gine-
kologicznej nad kobietą;

13) prowadzeniu działalności edukacyjno-
-zdrowotnej w zakresie:
a) przygotowania do życia w rodzi-

nie, metod planowania rodziny 
oraz ochrony macierzyństwa i oj-
costwa,

b) przygotowywania do rodziciel-
stwa oraz pełnego przygotowa-
nia do urodzenia dziecka, łącznie 
z poradnictwem na temat higieny 
i żywienia.

1a. W przypadku ogłoszenia stanu zagroże-
nia epidemicznego lub stanu epidemii wy-
konywanie zawodu położnej może polegać 
również na udzielaniu pacjentom świad-
czeń zdrowotnych w zakresie:
1) rozpoznawania warunków i potrzeb 

zdrowotnych,
2) rozpoznawania problemów pielęgna-

cyjnych,
3) planowania i sprawowania opieki pie-

lęgnacyjnej,
4) samodzielnego udzielania w określo-

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

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

6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
- zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 
i umiejętnościami zawodowymi.

Ust. 2. Za wykonywanie zawodu położnej 
uważa się również:
1) nauczanie zawodu położnej lub pielę-

gniarki, wykonywanie pracy na rzecz 
doskonalenia zawodowego położnych 
i pielęgniarek lub nauczanie innych 

zawodów medycznych, których pro-
gramy kształcenia wymagają współ-
udziału położnej lub pielęgniarki;

2) prowadzenie prac naukowo-badaw-
czych w zakresie wykonywania zawo-
du położnej, w szczególności opieki 
nad kobietą, noworodkiem lub rodziną;

3) kierowanie i zarządzanie zespołami 
pielęgniarek lub położnych;

4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym 
na stanowiskach administracyjnych, 
na których wykonuje się czynności 
związane z przygotowywaniem, orga-
nizowaniem lub nadzorem nad udzie-
laniem świadczeń opieki zdrowotnej;

5) zatrudnienie w podmiotach zobowią-
zanych do finansowania świadczeń 
opieki zdrowotnej ze środków publicz-
nych w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych lub 
urzędach te podmioty obsługujących, 
w ramach którego wykonuje się czyn-
ności związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem lub nadzorem nad 
udzielaniem świadczeń opieki zdro-
wotnej;

6) zatrudnienie w organach administracji 
publicznej, których zakres działania 
obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;

7) zatrudnienie w domach pomocy spo-
łecznej określonych w przepisach 
o pomocy społecznej, z uwzględnie-
niem uprawnień zawodowych położ-
nej określonych w ustawie;

8) zatrudnienie na stanowisku położnej 
w żłobku lub klubie dziecięcym, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3;

Porady prawne

W odpowiedzi na pytanie, czy pracodaw-
ca w ramach umowy o pracę może za-
proponować nam inne stanowisko pracy, 
np. opiekunki, pracownika socjalnego itp. 
wyjaśniam, że art. 10 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) stanowi, że 
każdy ma prawo do swobodnie wybranej 
pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków 
określonych w ustawie, nie można zabronić 
wykonywania zawodu. Oczywiście trzeba 
mieć odpowiednie kwalifikacje.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pie-
lęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479) 
nie zawiera zakazu ustawowego odnośnie 
świadczenia pracy przez pielęgniarkę, położną 
na innym stanowisku niż zgodnie z wyuczo-
nym zawodem . Podkreślić należy jednak, że 
praca na stanowisku np. opiekuna medycz-
nego nie może być zaliczana jako praca na 
stanowisku pielęgniarki, położnej i stanowi 
przerwę w wykonywaniu zawodu.
Zgodnie z art. 5. ust.1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej: 
1. Wykonywanie zawodu położnej pole-
ga na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 
w szczególności na:
1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu 

opieki nad kobietą w przebiegu ciąży 
fizjologicznej, a także prowadzeniu 
w określonym zakresie badań niezbęd-
nych w monitorowaniu ciąży fizjolo-
gicznej;

2) kierowaniu na badania konieczne do 
jak najwcześniejszego rozpoznania 
ciąży wysokiego ryzyka;

3) prowadzeniu porodu fizjologicznego 
oraz monitorowaniu płodu z wykorzy-
staniem aparatury medycznej;

4) przyjmowaniu porodów naturalnych, 
w przypadku konieczności także z nacię-
ciem krocza, a w przypadkach nagłych 
także porodu z położenia miednicowego;

5) podejmowaniu koniecznych działań 
w sytuacjach nagłych, do czasu przy-
bycia lekarza, w tym ręcznego wydo-
bycia łożyska, a w razie potrzeby ręcz-
nego zbadania macicy;

6) sprawowaniu opieki nad matką i no-
worodkiem oraz monitorowaniu prze-
biegu okresu poporodowego;

7) badaniu noworodków i opiece nad 
nimi oraz podejmowaniu w razie po-
trzeby wszelkich niezbędnych działań, 
w tym natychmiastowej reanimacji;

8) realizacji zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

9) samodzielnym udzielaniu w określo-
nym zakresie świadczeń zapobiegaw-
czych, diagnostycznych, leczniczych 
i rehabilitacyjnych;

10) profilaktyce chorób kobiecych i pato-
logii położniczych;

11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka 
objawów nieprawidłowości wymaga-
jących skierowania do lekarza;

Koleżanki i Koledzy, ze względu na często zadawane pytania związane z propozycjami 
innych zadań w pracy niż nasza ustawa przewiduje, często wynikających z likwidacji od-
działów położniczych czy ginekologicznych, odpowiadamy:
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że nie posiada stosownych kwalifikacji 
niezbędnych do jego wykonywania i nie 
posiada prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki. Wątpliwym, czy wręcz nie-
możliwym jest zatrudnienie położnej na 
stanowisku pielęgniarki. Jeżeli podmiot 
leczniczy zdecyduje się zatrudnić położ-
ną do wykonywania czynności wskaza-
nych w art. 5 ust. 1a ustawy o zawodach, 
to należy zawrzeć umowę z położną na 
stanowisko położnej z zakresem obo-
wiązków wynikającym z art. 5 ust. 1a 
ustawy o zawodach.
Uwzględnić należy, iż wskazane powy-
żej czynności położna może wykony-
wać, jeżeli są one zgodne z posiadany-
mi przez nią kwalifikacjami i umiejęt-
nościami zawodowymi. Taka klauzula 
powinna być wprowadzona w umowie 
o pracę określającej stanowisko zatrud-
nianej położnej.

Dodatkowo informuję, że Pracodawca 
może rozwiązać z pracownikiem umowę 
o pracę za wypowiedzeniem lub na mocy 
porozumienia stron z przyczyn niedoty-
czących pracownika. Jeżeli pracodawca 
zatrudnia co najmniej 20 pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z 13 mar-
ca 2003 r. o szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 ze 
zm.) ma obowiązek wypłacić zwolnio-
nemu pracownikowi odprawę pieniężną. 
Dotyczy to zarówno przeprowadzenia 
zwolnień grupowych na podstawie art . 1 
cytowanej ustawy, jak i zwolnień indy-
widualnych, przeprowadzanych w trybie 
art. 10 cytowanej ustawy.

Odprawa pieniężna przysługuje w wyso-
kości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, je-

żeli pracownik był zatrudniony u dane-
go pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, je-
żeli pracownik był zatrudniony u da-
nego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, je-
żeli pracownik był zatrudniony u da-
nego pracodawcy ponad 8 lat.

Przepisy, które weszły w życie w związku 
z zagrożeniem koronawirusem, w szcze-
gólności ustawa z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze 
zm.), nie przewidują żadnych zmian w tym 
zakresie. W mocy pozostają też odpowied-
nie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1320 ze zm.) regulujące prawo do odprawy 
pieniężnej przysługującej pracownikowi, 
którego stosunek pracy ustał w związku 
z przejściem na rentę z tytułu niezdolności 
do pracy lub emeryturę.

Marzena Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku 

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

9) sprawowanie funkcji z wyboru w orga-
nach samorządu pielęgniarek i położ-
nych lub wykonywanie pracy na rzecz 
samorządu;

10) powołanie do pełnienia z wyboru funk-
cji związkowej poza zakładem pracy 
położnej, jeżeli z wyboru wynika obo-
wiązek wykonywania tej funkcji w cha-
rakterze pracownika, albo pełnienie 
funkcji w zarządzie zakładowej orga-
nizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem 
tej funkcji jest związane zwolnienie 
z obowiązku świadczenia pracy.

Według rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 13 marca 2017r. (Dz. U. 
z 2017, poz. 622 ze zm.) zawód „opiekun 
medyczny” zaklasyfikowany jest pod poz. 
532102, wg opisu wykonywanie zawodu 
opiekuna medycznego polega na świadcze-
niu usług opiekuńczych osobie chorej i nie-
samodzielnej.
Zakres czynności położnej i opiekuna me-
dycznego jest zatem różny. Są to dwa od-
rębne zawody.
Zatem jak wynika z powyższego, wykony-
wanie pracy na stanowisku opiekuna me-
dycznego nie jest zatrudnieniem na stano-
wisku położnej.
W odpowiedzi na pytanie, czy może za-
istnieć inna forma oddelegowania lub 
przesunięcie do pracy na innym oddziale 
szpitalnym wyjaśniam, że jeżeli podmiot 
leczniczy zdecyduje się zatrudnić położną 
do wykonywania czynności wskazanych 
w art. 5 ust. 1a z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej, to należy 
zawrzeć umowę z położną na stanowisko 
położnej z zakresem obowiązków wynika-
jącym z art. 5 ust. 1a ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej.

Z dniem 1 września 2020 r. w art . 5 ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej wpro-
wadzono ust. 1a, w myśl którego w przy-
padku ogłoszenia stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii wykonywanie 
zawodu położnej może polegać również na 
udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowot-
nych w zakresie:
1) rozpoznawania warunków i potrzeb 

zdrowotnych,
2) rozpoznawania problemów pielęgna-

cyjnych,
3) planowania i sprawowania opieki pie-

lęgnacyjnej,
4) samodzielnego udzielania w określo-

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

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

6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
- zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 
i umiejętnościami zawodowymi.

Z treści tego przepisu wynika, że położna 
w warunkach określonych w art. 5 ust. 1a 
ustawy o zawodach będzie mogła wyko-
nywać zawód położnej zgodnie z posia-
danymi kwalifikacjami i umiejętnościami 
zawodowymi w obszarach wskazanych 
w tym przepisie, przy czym obszar ten nie 
jest zupełnie sprecyzowany przez ustawo-
dawcę, jedynie stanowi w pewnym sensie 
powielenie ogólnego przepisu z art. 4 ust. 1 
ustawy o zawodach, który odnosi się do za-
kresu zadań pielęgniarki.

Ponadto zwrócić należy uwagę, iż 
z brzmienia przepisu tego nie wynika, 
że położna ma wykonywać zawód pie-
lęgniarki, przede wszystkim dlatego, 
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Migawki o ranach
„Co ma przyjść, przyjdzie, co ma minąć, minie,

W dni najburzliwsze czas jednako płynie”.

 William Szekspir

Tak wiele już czasu upłynęło od naszych 
spotkań, smutne to chwile bez kontaktu 
osobistego, sytuacja bardzo trudna zarów-
no dla chorych, jak i opiekunów. Rany są 
i będą niezależnie od danej sytuacji. Mimo 
tak trudnego dla wszystkich okresu dzielę 
się z Państwem szczególnie podziękowa-
niem dla bardzo aktywnych i współpracu-
jących koleżanek z Komisji Opieki Dłu-
goterminowej: Ewie Marchel dziękuję za 
przygotowanie wspaniałego wykładu na 
ogólnopolskim spotkaniu w trybie on-li-
ne . Pani beacie Góralskiej z Komisji ds. 
Leczenia Ran dziękuję za bardzo wyczer-
pujące omówienie opieki nad chorym szpi-

talnym z raną. Obie Panie bardzo interesu-
jąco przedstawiły, jak wyglądają standardy 
opieki w opiece domowej i szpitalnej.

SerDeCZNIe DZIĘKUjĘ 
w imieniu własnym i w imieniu PtLr .

W dniach 23-25 czerwca 2021 r. odbyło się 
ważne wydarzenie: Ogólnopolski Program 
Leczenia Ran, który miał charakter kursów, 
w obecnej sytuacji epidemicznej realizowa-
nych w trybie on-line. Kursy i tematyka cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. Każdy 
kurs miał praktyczny charakter, a aktywny 
czat umożliwił uczestnikom zadawanie py-
tań wykładowcom.

Chcę podziękować wszystkim pasjonatom, 
którzy bardzo licznie uczestniczyli w tak 
ważnym spotkaniu, szczególnie w tym 
trudnym czasie. Do udziału w spotkaniu 
zaproszone były wszystkie osoby repre-
zentujące zawody medyczne, którym bli-
skie jest leczenie ran. Kluczowym działa-
niem PTLR jest szeroka interdyscyplinarna 
edukacja środowiska medycznego. Jest to 
ważne szczególnie teraz, kiedy rozszerzają 
się możliwości dostępności usług dla cho-
rych z ranami pod postacią wprowadzenia 
do systemu ochrony zdrowia programu 
KPLR2 zaproponowanego przez NFZ. 
W imieniu Polskiego Towarzystwa Lecze-
nia Ran i własnym chcę zaprosić Państwa 
do udziału w kolejnych ważnych spotka-
niach organizowanych przez PTLR. 

Program miał charakter trzydniowy, każ-
dy dzień był poświęcony danej tematyce: 
dzień 1. – stopa cukrzycowa, dzień 2. – 
owrzodzenia goleni, dzień 3. – odleżyny. 
Postępowanie z raną wymaga indywidual-

nego podejścia, musi się opierać na aktu-
alnej wiedzy i na aktualnych wytycznych 
– konsensusach PTLR.

Z przyjemnością informujemy, że PTLR 
opracowało konsensus dotyczący podsta-
wowych zasad dezynfekcji oraz postępo-
wania medycznego u chorych z ranami 
przewlekłymi. W związku z panującą cały 
czas pandemią w konsensusie zawarte są 
zasady postępowania w warunkach pozasz-
pitalnych podczas wizyt domowych lub 
w przychodniach/gabinetach.
Wytyczne postępowania mają na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa personelu me-
dycznego oraz zmniejszenie ryzyka trans-
misji wirusa.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią 
konsensusu „Wytyczne postępowania 
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
(POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjali-
stycznej (AOS) dla lekarzy, pielęgniarek 
i położnych realizujących świadczenia 
u pacjentów z ranami”, który jest dostępny 
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na stronie PTLR. Mamy nadzieję, że będzie 
on dla Państwa pomocny. 

Opieka terapeutyczna nad ranami przewle-
kłymi i trudno się gojącymi generuje szcze-
gólne wyzwania i duże problemy. Ryzyko 
epidemiologiczne stwarza konieczność 
unikania bezpośrednich kontaktów pomię-
dzy członkami zespołu terapeutycznego 
a pacjentem. W opiece nad raną niezbęd-
ne staje się stosowanie teleświadczeń oraz 
rozmaitych rozwiązań technologicznych, 
które umożliwiają komunikację pomiędzy 
pacjentem a zespołem medycznym na odle-
głość. Trzeba jednocześnie zwrócić uwagę, 
że leczenie ran jako dziedzina medycy-
ny obejmuje nie tylko rany trudno gojące 
się, spowodowane różnymi schorzeniami 
i przyczynami, ale też na rany po zabiegach 
operacyjnych, które teoretycznie powinny 
się goić w sposób prawidłowy, niezaburzo-
ny i kontrolowany, natomiast rzeczywistość 
pokazuje, że często sprawiają problemy.
Leczenie ran nadal stanowi ogromne wy-
zwanie. Oprócz leczenia miejscowego rany 
trzeba pomyśleć o rehabilitacji, o wsparciu 
psychologicznym, o leczeniu żywienio-
wym, o leczeniu chorób współistniejących. 
Coraz częściej także okazuje się, że lecze-
nie ran jest utrudnione, ponieważ u jednego 
pacjenta współwystępują różne rodzaje ran 
i inne problemy zdrowotne, których terapię 
trzeba w jakiś sposób pogodzić, dlatego 
by pomóc pacjentowi, ważna jest aktualna 
wiedza personelu medycznego. Musimy 
pamiętać o tym, że jako pielęgniarki je-
steśmy samodzielnymi profesjonalistami 
w swoich dziedzinach. Oprócz rozległej 
wiedzy, empatii i wielu innych cech musi-
my uaktualniać na bieżąco wiedzę na temat 
nowoczesnego leczenia ran. 

Podczas spotkań w ramach Ogólnopolskie-
go Programu Leczenia Ran była możliwość 
zadawania pytań. Cieszy nas to, że wykła-
dowcy odpowiadali na pytania po zakoń-
czeniu danego dnia. Pytania dotyczyły mię-
dzy innymi kompetencji pielęgniarki i kwa-
lifikacji. Wiele pytań dotyczyło opatrun-
ków i zasad stosowania leków i środków 
medycznych stosowanych w leczeniu ran. 
Padły pytania o stosowanie Octeniseptu. 
Z zaleceniami PTLR można zapoznać się 
na stronie PTLR: „Wytyczne postępowa-
nia miejscowego w ranach niezakażonych, 
zagrożonych infekcją oraz zakażonych – 
przegląd dostępnych substancji przeciw-
drobnoustrojowych stosowanych w lecze-
niu ran. Zalecenia Polskiego Towarzystwa 
Leczenia Ran” (Leczenie Ran 2020; 17 (1): 
1-21). Wytyczne zostały opracowane przez 
zespoły ekspertów i poparte badaniami kli-
nicznymi .
Polecam również lekturę artykułów 
w czasopiśmie „Pielęgniarstwo Chirurgicz-
ne i Angiologiczne” 2/2021 dostępnym on-
-line. Specjaliści wyjaśniają szczegółowo 
wiele zagadnień i wątpliwości, opierając 
się na wynikach badań.

Irena Samson
Przewodnicząca Komisji

ds. Leczenia Ran OIPiP w Gdańsku
Sekretarz PTLR

rOZSZerZAjMy SWOje UPrAWNIeNIA! 

OIPiP w Gdańsku poleca i zachęca wszystkie 
pielęgniarki i położne, które rozpoczynały licencjat 

przed 2016 rokiem, do rozszerzenia swoich uprawnień. 
To uprawnienia niezbędne do wypisywania kontynuacji recept. 
Specjalistki – te, które posiadają już tytuł i te, które wkrótce go 

uzyskają – zachęcamy, aby od razu zaczynały 
kurs cz. I – również w tej placówce.

A oto jedna z wielu samych pozytywnych opinii: 
„Polecam. Po kursie prowadzonym przez Jerzego Krukowskiego 

złapałam bakcyla badań fizykalnych, recept”. 

Magdalena Włochowicz

Nie bez znaczenia jest fakt, że nasz Kolega Pielęgniarz 
mgr Jerzy Krukowski jest EKSPERTEM Komisji ds. recept 

działającej przy OIPiP w Gdańsku. Dlatego z wielkim uznaniem 
i szacunkiem polecam i zachęcam do korzystania z Jego wiedzy.

Anna Czarnecka
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Gratulacje i podziękowania
Z okazji przejścia na emeryturę 

po 40 latach pracy
w zawodzie pielęgniarki neonatologicznej

serdeczne podziękowania
dla koleżanki

Henryki Szlagowskiej
za trud pracy, życzliwość oraz profesjonalizm.

Życzymy zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń.

Pielęgniarki z Oddziału Neonatologii
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
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Z żałobnej karty
„Kochany człowiek nie umiera, żyje w naszych

sercach, myślach i wspomnieniach”.

Naszej Koleżance
Iwonie budzickiej

szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

tAtY
składają

Naczelna Pielęgniarka,
Pielęgniarka Oddziałowa

oraz współpracownicy z Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia 
pielęgniarce renacie Woźniak

z powodu śmierci 
tAtY 

składają 
koleżanki i współpracownicy 

z Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii

Szpitala Dziecięcego Polanki

Naszej Koleżance
Anecie Skłodowskiej

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

tAtY
składa

personel Stacji Dializ Diaverum 
w Gdańsku

Naszej Koleżance 
Urszuli Szlendak 

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

tAtY 
składają 

Koleżanki ze Szpitala Swissmed Centrum 
Zdrowia w Gdańsku

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci naszej 
koleżanki Pielęgniarki 

KRYStYNY KORtAS . 
Najbliższym 

składamy 
wyrazy głębokiego współczucia 

oraz słowa wsparcia. 
Puckie Hospicjum 
pw. św. Ojca Pio

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MAMY
łukaszowi tomasikowi

składają 
współpracownicy wraz z Zarządem 

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 
w Gdańsku

„I nastała wokół cisza, cisza, 
która wszystko wypełnia.

Wydaje się, że nie ma już nic, a jednak…
Wystarczy się bardziej wsłuchać, a usłyszysz 

Jego śmiech i krzątanie się po domu.
Usłyszysz rytm Jego serca,
Oddech i poczujesz ciepło

Jego ciała, usłyszysz….
Jednak to tylko wspomnienia”.

Drogiej koleżance
ewie Malek 

w tak trudnych chwilach, 
gdy śmierć odebrała jej 

MĘżA
słowa otuchy i wsparcia

składają 
Pielęgniarki z Dializy Otrzewnowej 

UCK w Gdańsku

...wszyscy powinniśmy być jak motyle,
mimo swej kruchości i delikatności,

piękni i swobodni...

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację 
o śmierci naszej koleżanki

SłAWKI bONISłAWSKIej
pielęgniarki oddanej pacjentom, 
specjalistki w swojej dziedzinie, 

kobiety skrytej, ale wytrwałej w walce 
z ciężką i wyczerpującą chorobą,

do końca uśmiechniętej, 
pięknej i świadomej...

Koleżanki i Koledzy 
z Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego w Gdańsku 
wraz z Dyrekcją

Z ogromnym żalem przyjęliśmy 
wiadomość o nagłej śmierci 

SYNA 
naszej koleżanki 
Małgosi tojzy . 

Rodzinie składamy wyrazy 
głębokiego współczucia. 

 Koleżanki z byłego OIT w Szpitalu 
Zakaźnym w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Naszej Koleżanki 

joanny Lasoty 
z powodu straty 

OjCA 
składa 

zespół pielęgniarski Kliniki Pediatrii, 
Diabetologii i Endokrynologii UCK 

w Gdańsku

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

Naszej Koleżance
bożenie Gramsz

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają

Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka 
Oddziałowa oraz współpracownicy 

z Oddziału Kardiologii
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
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Koleżance
Danucie Krzysztofiak oraz rodzinie 

najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

MAMY
składają

Koleżanki i Koledzy 
z Centrum Medycyny Rodzinnej GUMed

Naszej koleżance 
Danucie Krysztofiak 

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia z powodu śmierci

MAMY
składają 

koleżanki z Centrum Medycyny Rodzinnej 
GUMed w Gdańsku

„Wszyscy jesteśmy pielgrzymami 
w tej samej podróży.

Ale nasze mapy bywają lepsze i gorsze”.
Nelson DeMille

Naszej Koleżance
Ani Ciemińskiej

Przyjmij nasze współczucie 
z powodu straty Twojego ukochanego 

tAtY .
Całym sercem jesteśmy przy Tobie 
w tych pełnych żalu momentach .

Koleżanki z Komisji ds. Leczenia Ran
i Komisji ds. Opieki Długoterminowej

Serdecznej i niezwykle aktywnej,
 nie tylko zawodowo, ale i społecznie, 

Koleżance Pielęgniarce 
Asi jóźwiak 

składamy 
najszczersze kondolencje, 

łącząc się w bólu i modlitwie 
z powodu śmierci młodszego 

brAtA . 
Pokój Jego Duszy. 

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Anna Czarnecka 

wraz z całą OIPiP

9/2021

Nagrody:1.

2.

3.

4.

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 31 października 2021 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 9/2021
Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, telefon kontaktowy, odpowiedzi: 1..., 2 ..., 3 ..., 4 ...
Tylko wiadomości e-mail zawierające wszystkie informacje będą brały udział w losowaniu nagród!

23 czerwca Koło Emerytek działające przy 
OIPiP w Gdańsku spotkało się:
A) w Sobieszewie
B) w Sopocie
C) w Malborku

Ogólnopolski Program Leczenia Ran odbył się 
w dniach:
A) 23-25 czerwca
B) 23-25 lipca
C) 23-25 sierpnia

Koncert dla Pracowników Ochrony Zdrowia 
w Filharmonii Bałtyckiej odbył się:
A) 28 sierpnia
B) 29 sierpnia
C) 30 sierpnia

Dyplomatorium w Powiślańskiej Szkole 
Wyższej w Kwidzynie odbyło się:
A) 17 czerwca
B) 17 lipca
C) 21 sierpnia

2 nagrody
ufundowane przez



By żyć z siłą i radością, 
trzeba wskrzeszać w sobie 

MOC DZIAŁANIA. 
Każdy z nas może 

być energią 
do polepszenia otoczenia…


