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KalendariumSłowo wstępne
Szanowni Państwo!

Kolejny rok za nami, kolejny przed nami. 
Czasem mniej znaczy więcej. Dlatego moje 
słowo wstępne ograniczę do polecenia Pań-
stwu wnikliwej lektury całego biuletynu, 
a w szczególności wywiadu, którego udzie-
liłam na łamach tej publikacji. To właśnie 
tam znajdziecie Państwo więcej wartościo-
wych treści. Miłej lektury! 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Zarówno kalendarium, jak i protokoły z prac Rady i Prezydium ORPiP w Gdańsku, a także 
artykuły i porady prawne pokazują, jak wiele dzieje się w naszym Samorządzie Zawodo-
wym. Nasze liczne działania realizowane są nie tylko w biurze Izby, lecz także w szerokim 
terenie oraz dosłownie codziennie na łączach on-line. Mimo trwającej od ponad 2 lat pan-
demii robimy wszystko dla Państwa na bieżąco. Zespół Zarządzania Kryzysowego naszej 
Izby przejął i sumiennie realizuje zadania dotyczące przyznawania zgodnie z tematyczny-
mi regulaminami i realizacji zapomóg socjalnych oraz bardzo licznych refundacji dosko-
nalenia zawodowego, a także innych spraw bieżących. 

15 listopada i 13 grudnia
W UCK Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w postępowaniu Komisji Konkur-
sowej wyłaniającej kandydata na Ordynatora Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. 
Nowej Pani Ordynator gratulujemy! NIEUSTANNIE PROMUJEMY 

NAS i INFORMACJE 
Z PierWSZeJ rĘKi
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16 listopada 
Przewodnicząca Anna Czarnecka 
uczestniczyła jako Członek w ob-
radach NRPiP w Warszawie w try-
bie on-line ze względu na trwający 
czas pandemii. Gośćmi na NRPiP 
byli: Dyrektor Centrum Kształce-
nia Kadr Medycznych oraz Wi-
ceminister Zdrowia. Omówiono 
wiele spraw zrealizowanych, bie-
żących oraz planowanych na rok 
2022. Podjęto wiele uchwał. Pole-
camy informacje bieżące na stronie 
internetowej NIPiP www.nipip.pl 

...ciąg dalszy

NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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17 listopada 
Przewodnicząca Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Chojnicach Pani Barbara 
Idzikowska przy współudziale przedstawicieli Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowi-
cza w Chojnicach, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – Wydział Nauk Stosowanych 
w Chojnicach oraz Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie zorganizowała kolejną XII Kon-
ferencję poruszającą wiele aspektów na temat: „Badania naukowe w dobie pandemii, profilak-
tyka, leczenie COVID-19”. Patronat honorowy objął Starosta Chojnicki. 17 listopada 2021 r. 
w chojnickim Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym uczestnicy, prelegenci i zaproszeni goście 
mieli okazję zapoznać się z wynikami, ocenami i wnioskami realizowanych badań naukowych 
i empirycznych, jakie przeprowadzono na kanwie doświadczeń i skutków sfery bio-psychospo-
łecznej w stanie zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniem SARS-CoV-2. 
Prelegenci konferencji w swych wystąpieniach przedstawili, omówili skutki pandemii. Zwró-
cili szczególnie uwagę na pojawienie się nowych problemów i zagrożeń w różnych aspektach 
życia codziennego, takich jak: funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym, zawodo-
wym. Patrząc z perspektywy pacjentów oraz medyków, określili i wskazali konkretne deficy-
ty w organizacji i funkcjonowaniu placówek medycznych. Badania naukowe odsłoniły nowe 
problemy psychologiczne oraz potwierdziły, jak ważną rolę odgrywa w tak trudnym okresie 
pandemii wsparcie w postaci opieki duchowej. 
Analizując dalej wyniki badań, wykładowcy podkreślali, jak wiele korzyści płynie dla pacjen-
tów i ich rodzin korzystających z usług Gabinetów Edukacji i Promocji Zdrowia – prowadzo-
nych przez profesjonalistów kierunków: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo czy położnictwo. 
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych reprezentowała Pani Ewa Bogdańska-Bóll. 
W krótkim wystąpieniu pogratulowała organizatorom i podkreśliła, że konferencja daje wiele 
korzyści nam wszystkim. Stanowi źródło wymiany informacji, doświadczeń dla pacjentów, 
medyków, zaś dla pracodawców jest źródłem budowania i rozwoju szerokiego programu za-
chęt realizacji profilaktyki, leczenia zakażeń COVID-19 w stanie zagrożenia epidemicznego.

...ciąg dalszy
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy
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...ciąg dalszy

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

21 listopada 
Udział z ramienia OIPiP w Gdańsku 
Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc w uroczystości wręczenia 
prawa wykonywania zawodu lekarza 
i lekarza dentysty organizowanej przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Filharmonii 
Bałtyckiej. 

24 listopada 
Udział Wiceprzewodniczącej Marze-
ny Olszewskiej-Fryc w posiedzeniach 
Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych.

6 grudnia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w pracach Komisji Konkursowej 
w UCK na stanowisko ordynatora Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży.

2 grudnia
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca i Osoby funkcyjne naszej ORPiP spotkały się 
z Przedstawicielami WSB w Gdańsku w sprawie planów utworzenia nowego kierunku 
pielęgniarstwa.

7 grudnia 
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w spotkaniu z Komisją Rewizyj-
ną w OIPiP.
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8 grudnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła jako Członek w obradach NRPiP w War-
szawie w trybie on-line ze względu na trwający czas pandemii. Polecamy informacje bie-
żące na stronie internetowej NIPiP www.nipip.pl 

8 grudnia
Odbyło się spotkanie on-line Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego z Wojewodą Pomorskim. 
Było to kolejne z cyklicznych spotkań zespo-
łu, w którym z ramienia Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych uczestniczyła Jolanta 
Zając – Sekretarz ORPiP. Na spotkaniach oma-
wiane są bieżące sprawy dotyczące sytuacji 
epidemicznej w województwie i w kraju, zwią-
zane z pandemią COVID-19. Wybitni specja-
liści dzielą się doświadczeniami dotyczącymi 

profilaktyki, leczenia, możliwości wsparcia i analizy ryzyka. Wszystkie spotkania mają na celu 
doskonalenie działań dążących do ochrony społeczeństwa oraz uzyskiwania najlepszych wyni-
ków terapii. Nasza Izba również zgłasza sprawy bieżące i nurtujące naszych Członków.

8 grudnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła jako Członek w obradach Rady Społecznej 
115 Szpitala Wojskowego w Helu w trybie on-line ze względu na trwający czas pandemii. 
Omówiono wiele ważnych spraw bieżących i domykających rok.

9 grudnia 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła w konkursie na stanowi-
ska pielęgniarek oddziałowych w UCK.
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15 grudnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła jako Członek w obradach NRPiP w War-
szawie w trybie on-line ze względu na trwający czas pandemii. Polecamy informacje bie-
żące na stronie internetowej NIPiP www.nipip.pl 
Podjęto wiele ważnych uchwał, m.in. na temat obsługi technicznej i serwisowej dla sys-
temu Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych. Dbałość o Rejestry i Państwa dane 
osobowe jest jednym z priorytetów bieżącej działalności biurowej. Rejestry zawierają i po-
rządkują dane tysięcy Pielęgniarek i Położnych. Obecnie trwają prace związane z budową 
nowego systemu do obsługi Samorządu Pielęgniarek i Położnych z wieloma nowymi funk-
cjonalnościami.
Trwają również przygotowania do wymiany Praw Wykonywania Zawodu na nowe, pla-
stikowe i zabezpieczone jak dowody osobiste. Rozszerzenie danych w PWZ i aktualizacje 
planowane są w wersji elektronicznej.
Wszystko docelowo ma być zintegrowane i funkcjonalne, np. z SMK włącznie.
Biorąc pod uwagę, że nasza Izba zrzesza 15 tys. Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, 
ww. działania stanowią ogromne wyzwanie 2022 roku.

10 grudnia
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła w konkursie na stano-
wisko pielęgniarki oddziałowej w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tade-
usza Bilikiewicza w Gdańsku.

10 grudnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział 
w pracach przygotowawczych i organizacyjnych 
dotyczących konferencji medycznej (hybrydo-
wej) organizowanej przez NOT – planowanej na 
22 kwietnia 2022 r. Już tradycyjnie kolejny raz 
konferencja medyczna nie może odbyć się bez 
tematyki pielęgniarskiej, która de facto stanowi 
potężny filar systemu Ochrony Zdrowia.

14 grudnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział jako 
Członek w obradach Rady Społecznej UCMMiT. 
Omówiono wiele ważnych spraw bieżących i domy-
kających rok.



16 Biuletyn Informacyjny  nr 12/2021 - 01/2022 17

...ciąg dalszy 16 grudnia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w zajęciach promocji zawodu 
dla studentów.

17 grudnia
Po raz pierwszy w historii Uczelni, Se-
nat i Społeczność Akademicka kwidzyń-
skiej Powiślańskiej Szkoły Wyższej – filia 
w Gdańsku studiów licencjackich na kierun-
ku Pielęgniarstwo zorganizowali w uroczy-
stej oprawie spotkanie wigilijne dla pracow-
ników i zaproszonych gości.
Prorektor dr Katarzyna Strzała-Osuch 
w swym wystąpieniu podkreśliła, że Władze 
Uczelni są dumne i wdzięczne wszystkim 
pracownikom, sprzymierzeńcom i przyja-
ciołom za trud i działania na rzecz rozwo-
ju uczelni. Budowa wizerunku i jakości 
funkcjonowania filii w Gdańsku to prio-
rytet działań nas wszystkich. W kolejnych 
słowach Pani Prorektor życzyła pięknych 
Świąt Bożego Narodzenia, niosących spo-
kój, radość i odpoczynek tak potrzebny nam 

Wszystkim, oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych reprezentowała Pani mgr Ewa Bogdańska-
-Bóll. W imieniu Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku – Pani Anny Czarneckiej przeka-
zała Władzom Uczelni życzenia świąteczno-noworoczne, jednocześnie podziękowała za 
owocną współpracę. Ponadto życzyła dalszych sukcesów w wypełnianiu misji kształcenia 
w zawodach pielęgniarki i położnej.
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...ciąg dalszy 20 grudnia
Fundacja „Rodzić po Ludz-
ku” po raz drugi zorgani-
zowała konkurs „Anioły 
Rodzić po Ludzku”. Inspi-
racją do organizacji wyda-
rzenia było podkreślenie 
dobrych relacji między 
kobietami a położnymi. 
Pokazanie społeczeństwu 
położnych – „Aniołów”, 
bohaterek dnia codzienne-
go, które czynią drogę do 
macierzyństwa niezwykłą. 
Laureatki pierwszej dzie-
siątki „Aniołów Rodzić 
po Ludzku” w 2021 r. to 
Członkinie Samorządu 
Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku 
– położne: Pani Kata-
rzyna Firlej pracująca 
w Kartuzach – NzOz 
„Kaszuby” oraz Pani re-
nata Matysiak pracująca 
w EMC – Szpital w Sztu-
mie. To niezwykłe wyróż-
nienie w realizacji zawo-
dowej położnej jest dla Pań 

najwspanialszą nagrodą. To Położna – „Anioł” – przyszłe mamy profesjonalnie i z pełnym 
oddaniem edukuje, sprawuje opiekę nad nimi, przygotowując je do świadomego macierzyń-
stwa. Ten sam „Anioł” w sali porodowej, a coraz częściej w domu, w przyjaznej, bezpiecznej 
atmosferze, swymi delikatnymi, ciepłymi dłoniami przyjmuje na świat nowe życie – Noworod-
ka, aby przekazać go Mamie – Rodzicom. Krótko mówiąc, te wspaniałe „Anioły” czynią drogę 
do macierzyństwa niezwykłą, bezpieczną i radosną. 
W imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani 
mgr Anny Czarneckiej oraz całej Korporacji Zawodowej składamy Paniom gratulacje, słowa 
uznania i podziękowania za profesjonalizm, oddanie i pełną poświęcenia pracę na rzecz drugie-
go człowieka. Takie wyróżnienie to wyjątkowa promocja zawodu położnej, tym bardziej, że tych 
„Aniołów” wybierają przyszłe Mamy – Rodzice nowonarodzonych dzieci, ich bliscy i znajomi.
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...ciąg dalszy

21 grudnia
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział jako Członek w obradach Rady Społecznej 
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Omówiono wiele ważnych spraw bieżących 
i domykających rok.

28 grudnia 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła w konkursie na pielęgniarkę 
oddziałową w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. 

29 grudnia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc w posiedzeniu konkursowym w MSWiA 
Uzdrowisko na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
medycznych.

28 grudnia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w Radzie Społecznej w Przy-
chodniach Wojskowych w Gdyni. 

31 grudnia

Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział jako 
Członek w obradach Rady Społecznej Szpitala MSWiA 
w Gdańsku. Omówiono wiele ważnych spraw bieżących 
i domykających rok.
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Prezydium
W dniu 26 listopada 2021 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 7 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej. Zebranie odbywało się 
w trybie on-line, trybie obiegowym. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

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

przedniego zebrania.
3 . Przedstawienie projektu porządku ze-

brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania. 

4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1098/VII P/21 
w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych 
kursu specjalistycznego „Opieka pielę-
gniarska nad chorymi dorosłymi w le-
czeniu systemowym nowotworów” or-
ganizowanego przez KLINIKA FFX 
– Grażyna Maria Nowak.

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1099/VII P/21 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC Sp. z o.o. – kurs spe-
cjalistyczny „Wykonanie i interpre-
tacja zapisu elektrokardiograficznego 
u dorosłych”.

6 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały NR: 173 /IPP/PPL/21/C, 174/

IPP/PPL/21/C,NR 175/IPP/PPL/21/ C, 
UCHWAŁA NR 176/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 
(4 wykreślenia indywidualnych prak-
tyk pielęgniarskich).

7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1100/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 zostały przyznane na kwotę 
6750.00 zł brutto (sześć tysięcy sie-
demset pięćdziesiąt 00/100) i pocho-
dzą z budżetu Komisji Socjalnej. 

8 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1101/VII P/21 w spra-
wie rozpatrzenia, zatwierdzenia przez 
Zespół Zarządzania Kryzysowego 
(Z.Z.K) wniosków złożonych do 
Komisji Socjalnej o przyznanie za-
pomóg losowo-zdrowotnych z tytułu 
COVID-19 plus ich realizacja. zo-
stała przyznana jedna zapomoga 
w wysokości 2000.00 zł brutto (dwa 
tysiące 00/100) i pochodzi z budże-
tu Komisji Socjalnej. Jeden wniosek 
o zapomogę został rozpatrzony ne-
gatywnie, gdyż Wnioskodawca nie 
spełnia zapisów regulaminu Komisji 
Socjalnej w sprawie przyznania zapo-

mogi socjalnej z powodu zachorowa-
nia na COVID-19. Mimo przesłanego 
pisma o uzupełnienie wniosku, osoba 
występująca o zapomogę nie przesłała 
wymaganych dokumentów. 

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1102/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 Wykonanie 

Badania Spirometrycznego
• kurs specjalistyczny Ordynowanie 

leków i wypisywanie recept Część I
• kurs specjalistyczny Szczepienia 

ochronne.
10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-

głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwały 
Nr 2285/Z/VII/2021 do Uchwały Nr 
2324/Z/VII/2021. Stwierdzenia 13 
(w tym 3 pielęgniarzy i 3 położne), 
warunkowe 3, wpis 4 (w tym 2 pie-
lęgniarzy), wykreślenia 5, spoza UE- 
1,wymiana 1, inny, duplikat 4. 

11. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła pismo: 
• skierowane do Pracodawców, jak 

i Członków Samorządu, w którym 
bardzo szczegółowo opisane zo-
stały zasady rozpoczynania, zgod-
nie z prawem, działalności leczni-
czej, tzw. umów kontraktowych. 
jednocześnie Pani Przewodni-
cząca OrPiP w Gdańsku zwró-
ciła się z prośbą do Pracodaw-
ców o weryfikację dokumentacji 
wszystkich Osób świadczących 

pracę w placówkach w formie 
działalności leczniczej pod ką-
tem posiadania zaświadczenia 
o dokonaniu wpisu do rejestru 
indywidualnych praktyk pielę-
gniarek i położnych w OIPiP. 
brak wyżej wymienionego wpisu 
powinien budzić obawy, że osoba 
nie spełnia wymogów prawnych 
do formy zatrudnienia, jaką jest 
umowa kontraktowa, co i może 
być dramatyczne w skutkach,

• z Ministerstwa Zdrowia od Podse-
kretarza Stanu Pana Piotra Brom-
bera kierowane do Przewodni-
czącej ORPiP w Gdańsku Anny 
Czarneckiej w sprawie współ-
czynników pracy dla pielęgniarek 
i położnych zatrudnionych na eta-
tach w podmiotach leczniczych. 
Podwyżki współczynników, wpro-
wadzone na mocy ostatniej nowe-
lizacji ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych, objęły 105 tysięcy pielę-
gniarek i położnych. Podkreślone 
zostało w piśmie, iż Trójstron-
ny Zespół ds. Ochrony Zdrowia 
w dniu 5 listopada 2021 r. przyjął 
stanowisko, w którym wskazał 
potrzebę pilnego rozpoczęcia prac 
legislacyjnych obejmujących dal-
szy wzrost gwarantowanych wy-
nagrodzeń zasadniczych. Podkre-
ślone zostało również w piśmie, 
iż MZ jest otwarte na dialog ze 
środowiskiem zawodowym pielę-
gniarek i położnych i liczy na me-
rytoryczną współpracę,
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• odpowiedź w formie pisem-
nej dotyczącą zmienionego 
polecenia Ministra Zdrowia, 
które wskazuje, że od 1 listo-
pada 2021 r. personel medycz-
ny otrzyma dodatkowe wyna-
grodzenie covidowe za każdą 
godzinę opieki nad pacjentem 
z podejrzeniem i z zakażeniem 
wirusem SArS-CoV-2. W piśmie 

ujęte zostały wszystkie sugestie, 
pytania i uwagi dotyczące pro-
blemów z interpretacją Rozporzą-
dzenia MZ, które wpłynęły drogą 
zwrotną od Dyrektorów ds. Pie-
lęgniarstwa/Pielęgniarek Naczel-
nych w podmiotach leczniczych. 
Odpowiedź została przesłana do 
Pani Prezes NRPiP Zofii Małas. 

12. Zakończenie zebrania.

SZANOWNy PrACODAWCO, SZANOWNe KOLeżANKI i KOLeDZy:

Przypominam, iż:
zgodnie z przepisami Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 
2021 poz. 711) art. 102 Pielęgniarka, Pielęgniarz, Położny, Położna, który/a zamierza wy-
konywać zawód w ramach działalności leczniczej, musi złożyć organowi prowadzącemu 
rejestr (czyli w naszym przypadku do OIPIP w Gdańsku) – wniosek o wpis do rejestru . 
Działalność leczniczą można rozpocząć zgodnie z prawem dopiero po: uzyskaniu wpi-
su do rejestru dokonanego w OIPiP.
Organ rejestrowy, czyli w naszym przypadku OIPiP w Gdańsku, wydaje zaświadcze-
nie o dokonaniu wpisu do rejestru. to zaświadczenie jest niezbędne i muszą Państwo 
domagać się go przed podpisaniem umowy kontraktowej. 
Niestety w innym przypadku umowa kontraktowa jest wg ww. ustawy bezprawna.

PROStA PROCEDURA W 3 KrOKACH: 
1. Złożenie wniosku do OIPIP w Gdańsku (osoba zainteresowana) – forma elektroniczna 
2. Uzyskanie WPISU 
3 . OIPIP w Gdańsku wydaje ZAŚWIADCZENIE (jak na stronie obok) 

Zwracam się z prośbą o zweryfikowanie wszystkich Osób świadczących pracę
w Państwa placówkach w formie działalności leczniczej pod kątem posiadania 

takiego zaświadczenia, gdyż jego brak musi budzić Państwa obawy, że osoba nie 
spełnia wymogów prawnych do pracy w tej formie zatrudnienia,

co może być dramatyczne w skutkach. 

Z wyrazami szacunku, 
Anna Czarnecka

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

tAK WyGLĄDA WyDANe PrZyKłADOWe 
ZAŚWIADCZeNIe O DOKONANyM WPISIe DO rejeStrU

Gdańsk, dnia ……………. 2021
 

P-09 OKrĘGOWA IZbA PIeLĘGNIAreK I POłOżNyCH W GDAŃSKU

ZAŚWIADCZeNIe

o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Nr Z-………………………..
 
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) zaświadcza się, że w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 
……………. dokonano następującego wpisu:
 
1. Firma lub imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 
np. : jAN  KOWALSKI

2. Oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej – w przypadku praktyki zawodowej: 
93 – indywidualna praktyka pielęgniarska wyłącznie w zakładzie leczniczym 

3. Księga rejestrowa jest dostępna pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpz/
druk/wyswietlKsiegaServlet?numerKsiega= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Data wystawienia zaświadczenia: 2021-…………….. 

Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu 
teleinformatycznego. Nie wymaga podpisu ani pieczęci
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W dniu 28 grudnia 2021 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej. 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 1103/VII P/21 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia 
przez Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego wniosków złożonych do Komi-
sji Socjalnej o przyznanie zapomóg 
losowych plus ich realizacja. Przy-
znana zapomoga opiewa na kwotę 
2700.00 zł brutto (dwa tysiące sie-
demset 00/100) i pochodzi z budżetu 
Komisji Socjalnej. 

5. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1104/VII P/21 w spra-
wie rozpatrzenia, zatwierdzenia przez 
Zespół Zarządzania Kryzysowego 
(Z.Z.K.) wniosków złożonych do 
Komisji Socjalnej o przyznanie za-
pomóg losowo-zdrowotnych z tytułu 
COVID-19 plus ich realizacja. za-
pomoga została przyznana w wyso-
kości 2000.00 zł brutto (dwa tysiące 
00/100) i pochodzi z budżetu Komi-
sji Socjalnej. 

6 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1105/VII P/21 
w sprawie delegowania przedstawi-

ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształce-
nia podyplomowego prowadzonego 
przez COM-BO Mariusz Wróblewski 
– kurs specjalistyczny „Wywiad i ba-
danie fizykalne”.

7. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 1106/VII P/21 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez SERVMED:
• kurs specjalistyczny w dziedzinie 

„Resuscytacja Krążeniowo-Odde-
chowa” 

• kurs specjalistyczny w dziedzinie 
„Wywiad i Badanie Fizykalne” 
edycja XV, Gdańsk. 

8 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 2335/ 
Z/VII/2021 do Uchwały Nr 2336/Z/
VII/2021. Stwierdzenia 1 (w tym 1 po-
łożna), wykreślenie 1.

9. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła potwierdzenie 
wykonania, zgodnie z wyznaczony-
mi terminami, wymaganych prze-
glądów technicznych:
• budynku Okręgowej Izby Pielę-

gniarek i Położnych w Gdańsku, 
• sprawności urządzeń i przewo-

dów kominowych, 
• instalacji elektrycznej. 

10. Zakończenia zebrania.

W dniu 5 stycznia 2022 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej. Zebranie odbywało się 
w trybie on-line, trybie obiegowym. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

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

przedniego zebrania.
3 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-

głośnie Uchwały Nr 1107/VII P/22 
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia 
przez Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go wniosków złożonych do Komisji 
Socjalnej o przyznanie zapomóg lo-
sowych plus ich realizacja. Przyznana 
zapomoga opiewa na kwotę 2700.00 zł 
brutto (dwa tysiące siedemset 
00/100) i pochodzi z budżetu Komi-
sji Socjalnej. 

4 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1108/VII P/22 
w sprawie przyjęcia i realizacji proto-
kołu Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go z dnia 4 stycznia 2022 r. wniosków 
skierowanych do Komisji ds. Finan-
sowania Doskonalenia Zawodowego 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. 
Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go rozpatrzył wnioski refundacyj-
ne złożone w 2021 r., uzupełnione 
o brakujące dyplomy ukończenia 
kształcenia podyplomowego do kwo-
ty 31 100.00 zł brutto (słownie: trzy-
dzieści jeden tysięcy sto zł 00/100).

5. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka poinformowała, iż do dnia 

03.01.2022 r. nie wpłynęły na konto 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku środki finanso-
we pokrywające organizację drugiej 
tury szkoleń „Kursu specjalistyczne-
go w zakresie szczepień ochronnych 
dla pielęgniarek, pielęgniarzy, po-
łożnych”. jednocześnie Prezydium 
przychyliło się, aby status wyżej wy-
mienionych zrealizowanych szkoleń 
był beZPłAtNy i pomimo braku 
wywiązania się ze zobowiązania 
przez Wojewodę Pomorskiego Okrę-
gowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
nie będzie dochodziła od uczestni-
ków szkoleń zwrotu poniesionych 
kosztów. Koszty te umieszczono/po-
kryto ze środków przeznaczonych 
przez OrPiP w Gdańsku na bezpłat-
ne szkolenia dla naszych Członków 
i potraktowane są jako wkład naszej 
Izby w przeciwdziałanie pandemii 
i wspólnemu wrogowi, jakim jest 
COVID-19.

6 . Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 
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Z prac Rady
W dniu 17 grudnia 2021 roku odbyło się 
zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. W zebraniu wzię-
ło udział 21 osób, Członków ORPiP , Prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej, Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgnia-
rek i Położnych, 1 Pełnomocnik ORPiP 
w Gdańsku. Zebranie odbywało się w try-
bie 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 247/VII r/21 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez PULS-MEDIC 
Sp. z o.o. – kurs specjalistyczny „Le-
czenie ran dla położnych”.

5. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 248/VII r/21 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Klinika ffx Grażyna Nowak – Kształ-
cenie podyplomowe w zawodach 
medycznych – kurs specjalistyczny 
„Opieka pielęgniarska nad chorymi 

dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów”.

6 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Aneksu Nr 1 do Uchwały Nr 70/
VII r/16 Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku z dnia 
17 grudnia 2021 r. w sprawie wzrostu 
stawki refundacji z tytułu ukończenia 
form kształcenia podyplomowego 
w regulaminie Komisji ds. Finanso-
wania Doskonalenia Zawodowego 
dotyczącym zasad przyznawania po-
mocy finansowej Członkom OIPiP 
w Gdańsku. 

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Aneksu Nr 1 do Uchwały Nr 
234/VII r/21 Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku z dnia 
17 grudnia 2021 r. w sprawie wzrostu 
stawki zapomogi losowej w Regulami-
nie Komisji Socjalnej przyznawanej 
Członkom OIPiP w Gdańsku.

8 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Aneksu Nr 1 do Uchwały Nr 232/
VIIr/21 Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku z dnia 
17 grudnia 2021 r. w sprawie stawki 
wynagrodzenia za konsultację prawną 
prawnikowi, posiadającemu wiedzę 
z zakresu znajomości i stosowania 
przepisów prawa karnego materialne-
go i procesowego, do wyłącznej dys-
pozycji Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej. 

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 249/VII r/21 

w sprawie przyjęcia i realizacji proto-
kołu Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go z dnia 16 grudnia 2021 r. wniosków 
skierowanych do Komisji ds. Finan-
sowania Doskonalenia Zawodowego 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku. Kwota przy-
znanych refundacji za doskonale-
nie zawodowe Pielęgniarek i Położ-
nych wyniosła: 106 784.00 zł brutto 
(słownie: sto sześć tysięcy siedemset 
osiemdziesiąt cztery zł 00/100) i po-
chodzi z budżetu na doskonalenie 
zawodowe – refundacje.

10. Przedstawienie i podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 250/VII r/21 
w sprawie uwolnienia środków finan-
sowych na przedłużenie licencji i nad-
zór autorski na niezbędne do obsługi 
modułów w dziale księgowości na 
okres jednego roku.

11. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwały Nr 251/VII r/21 w spra-
wie przyjęcia i realizacji protokołu 
Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go z dnia 16 grudnia 2021 r. rozpa-
trzonych wniosków skierowanych 
do Komisji Socjalnej o przyznanie 
zapomóg losowych członkom Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. Wsparcie finansowe 
przeznaczone na zapomogi loso-
we określa się na kwotę 7500.00 zł 
brutto (słownie: siedem tysięcy 
pięćset 00/100) i pochodzi z budże-
tu Komisji Socjalnej. 

12. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 2325/Z/
VII/2021 do Uchwały Nr 2334/Z/
VII/2021. Stwierdzenia 2 (w tym 1 

pielęgniarz), stwierdzenie warunkowe 
spoza UE 3, wykreślenie 1 położna, 
wymiana 1, duplikat 1, zawieszenie 
1 położna.

13. Przedstawienie i omówienie projek-
tu Uchwały Nr: 177/IPP/PPL/21/C, 
Uchwały Nr 178/IPP/PPL/21/C, 
Uchwały Nr 179/IPP/PPL/21/C, 
Uchwały Nr 180/IPP/PPL/21/C, 
Uchwały Nr 181/IPP/PPL/21/C, 
Uchwały Nr 182/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 
(6 wykreśleń indywidualnych praktyk 
pielęgniarskich).

14. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
• informację dotyczącą możliwo-

ści zwołania i przeprowadzenia 
Okręgowego Zjazdu w celu doko-
nania wyboru nowych Organów 
Izby, informacja zamieszczona 
jest stronie internetowej Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, 

• pismo do Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Pana 
Piotra brombera, które jest od-
powiedzią na przesłane pismo 
w sprawie podejmowania przez 
Ministerstwo Zdrowia szere-
gu działań ukierunkowanych 
na wzmocnienie pozycji zawo-
dów Pielęgniarek i Położnych. 
W piśmie od Przewodniczącej 
OrPiP w Gdańsku podkreślone 
zostało, iż na dzień dzisiejszy 
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działania w powyższej kwestii 
nie znalazły odzwierciedlenia 
w aktach prawnych gwaran-
tujących należyte spełnienie 
obietnic i obowiązku wobec re-
prezentowanych przez nas grup 
zawodowych. W piśmie ujęte zo-
stały również problemy zgłasza-
ne przez Komisję ds. Pielęgniar-
stwa rodzinnego,

• raport opracowany przez Fun-
dację Rodzić po Ludzku pn. 
,,Opieka okołoporodowa podczas 
pandemii COVID-19 w świetle 
doświadczeń kobiet i personelu 
medycznego”,

• opracowanie dotyczące sytuacji 
kadrowej personelu medycznego, 
szczególnie uwydatnionej w cza-
sie pandemii i stanu zagrożenia 
epidemicznego. Opracowanie do-
tyczy 15 placówek z 30 dużych 
podmiotów leczniczych (szpitali 
i przychodni), do których Sa-
morząd Zawodowy zwrócił się 
o udzielenie informacji w zakresie 
deficytu kadry medycznej. 15 pla-
cówek odpowiedziało, przesyłając 
informacje dotyczące deficytu ka-
dry medycznej. Pani Przewodni-
cząca Anna Czarnecka serdecz-
nie dziękuje Przedstawicielom 
placówek, którzy przesłali 
materiał do opracowania. Ma-
teriał stanowi ogromną pomoc 
w dalszych działaniach na rzecz 
uzupełnienia kadr medycznych,

• informację, iż w dniu 16 grud-
nia 2021 r. odbyło się spotkanie 
z Przedstawicielami firmy ubez-
pieczeniowej INTER – POLSKA. 

Na spotkaniu ustalone zostało, że 
w miesiącu styczniu 2022 r. zor-
ganizowana zostanie bezpłatna 
konferencja on-line dla Człon-
ków OIPiP w Gdańsku z zakresu 
ryzyka w zawodzie pielęgniarki 
i położnej oraz bezpieczeństwa 
prawnego, 

• protokół pokontrolny Komisji 
rewizyjnej z przeprowadzonej 
kontroli w dniu 07.12.2021 r. 
Kontrola obejmowała wykona-
nie założeń planu budżetowego 
OrPiP w Gdańsku.
Okręgowa Komisja rewizyjna 
na podstawie przedstawionych 
dokumentów stwierdziła, iż:
1) Pomimo braku dotacji 

z MZ działalność ustawo-
wa OIPiP w Gdańsku jest 
w pełni realizowana.

2) Wszystkie płatności i zobo-
wiązania płacone są na bie-
żąco.

3) Płynność finansowa jest za-
chowana.

4) Wykonanie zaplanowanych 
przychodów w wysokości 
84,39%.

15. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

Wysokość opłat ustawowych w 2022 r.
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Szkolenie odbywa się w ciągu dwóch dni, jeden dzień to szkolenie online, drugi dzień zajęcia 
warsztatowe. Szkolenie online uzupełnione będzie prezentacją multimedialną oraz innymi 
środkami dydaktycznymi. Zajęcia warsztatowe obejmują pokaz, instruktaż oraz dyskusję 
na tematy związane ze szkoleniem. W trakcie warsztatów wykorzystany zostanie sprzęt in-
formatyczny, dydaktyczny oraz medyczny stosowany do badania przedmiotowego. Zajęcia 
obejmują również prezentację sprzętu wykorzystywanego do badań fizykalnych.

Wywiad i badanie przedmiotowe – szkolenie online 
(elementy badania fizykalnego wykorzystywane w praktyce pielęgniarskiej: m.in. różni-
cowanie zapalenia oskrzeli i płuc, osłuchiwanie płuc i serca, różnicowanie bakteryjnego 
i wirusowego zapalenia gardła, ucha, zatok, badanie brzucha, badanie neurologiczne) 

Warsztaty 
(badanie skóry, węzłów chłonnych, oka, ucha, zatok, gardła, płuc, serca, brzucha, układu 
ruchu, układu nerwowego, per rectum, pokaz sprzętu) 

Prelegent: mgr piel. Jerzy Krukowski, 
spec. op. paliatywnej, wieloletni nauczyciel badań fizykalnych 

Miejsce szkolenia: Chojnice, Fundacja Palium 

www.nursikom.pl
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Czy planowane jest 
wydłużenie specjalizacji do 5 lat?

W związku z licznymi pytaniami na temat, 
czy wkrótce planowane jest wydłużenie 
specjalizacji do 5 lat, odpowiadamy:
Realizacja kształcenia oraz wszelkie zmia-
ny w kształceniu podyplomowym pielę-
gniarek i położnych regulowane są poprzez 
następujące akty prawne:
• ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-

dach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 
z 2021 poz. 479 i 1559),

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
30 września 2016 r. w sprawie kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 12 grudnia 2013 r. w spra-
wie wykazu dziedzin pielęgniarstwa 
oraz dziedzin mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia, w których może 

być prowadzona specjalizacja i kursy 
kwalifikacyjne (Dz.U. poz. 1562).

Dlatego, aby możliwa była jakakolwiek 
zmiana dotycząca kształcenia podyplomowe-
go pielęgniarek i położnych, musiałyby ulec 
zmianie ww. przepisy prawne.
Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żad-
nej informacji dotyczącej projektów zmian 
ww. aktów prawnych oraz informacji o wpro-
wadzeniu innych planowanych zmian.

W celu śledzenia ewentualnych zmian za-
praszam również do sprawdzania komu-
nikatów na stronie Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
https://ckppip.edu.pl/komunikaty-i-infor-
macje/komunikaty/

Z poważaniem
Patrycja Malinowska

Koordynator ds. szkoleń OIPiP w Gdańsku

W dniu poprzedzającym pierwszy dzień szkolenia (dla chętnych) będzie zorganizowana 
próba sprzętu i ustawień aplikacji. Dokładny termin zostanie przesłany do każdego uczest-
nika za pomocą e-mail, na kilka dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. 

3. termin zapisu na szkolenie 
Zapisy na kurs przyjmowane będą najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Do-
tyczy to zapisu w SMK oraz dostarczenia do organizatora wszystkich wymaganych doku-
mentów. Zgłoszenie należy wysłać na e-mail: nursikom.edu@gmail.com. 
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer PWZ. 
Proszę o przysyłanie danych zgłoszeniowych, podpisanej klauzuli (RODO) oraz potwier-
dzeń zapłaty i danych do faktury w jednym mailu (jeśli to możliwe). 

Dziękujemy za zainteresowanie naszym szkoleniem!
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!
Dodatkowe informacje: 667 319 590 

terminy szkolenia: 
19.02.2022 r. godz. 09:00 – 16:00 szkolenie online 
26.02.2022 r. godz. 10:00 – 17:00 warsztaty 

Płatności 
Cena szkolenia wynosi 350 zł. 
Dla Członków OIPiP w Gdańsku regularnie opłacających składki cena wynosi jedynie 
150 zł, gdyż 200 zł pokrywa OIPiP w Gdańsku. 
*Uwaga. to szkolenie nie podlega refundacji z przyczyny, iż już na wstępie OIPiP 
w Gdańsku pokrywa koszt w wysokości 200 zł. 
Jeśli jesteś członkiem OIPiP w Gdańsku, koniecznie musisz przesłać swój numer prawa 
wykonywania zawodu w celu weryfikacji opłaconych składek. 
Faktury dla firm wystawiamy i wyślemy na Państwa e-mail po otrzymaniu NIP firmy, dla 
osób indywidualnych po otrzymaniu danych tożsamości i pełnych danych adresowych. 

Ze względu na system rozliczeń podatkowych faktury wystawiamy i wysyłamy w dniu 
wpłaty na nasze konto bankowe! Proszę o przekazywanie danych wraz z dokonaniem 
wpłaty. Wpłata na konto bankowe numer: 24 1870 1045 2078 1192 6526 0001 
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę kursu. 

Uczestnicy są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej (rękawice, 
maseczki) oraz do przestrzegania odpowiedniego dystansu i innych przepisów związa-
nych z zapobieganiem COVID-19 przez cały czas trwania warsztatów. 

Osoba, u której występują objawy COVID-19, nie może uczestniczyć w warsztatach. 
Na szkolenie warto ze sobą zabrać stetoskopy oraz tablet lub laptop. 

Aby przystąpić do szkolenia, należy:
1. RODO 
Na stronie www.nursikom.pl w zakładce „dokumenty” należy odszukać link „Przetwarza-
nie danych osobowych”, pobrać dokument i złożyć na nim cyfrowy podpis. (Instrukcja, 
jak złożyć cyfrowy podpis jest na stronie www.nursikom.pl, w zakładce „instrukcje” pod 
linkiem „Jak złożyć cyfrowy podpis”). 
Po podpisaniu dokumentu odesłać go na e-mail: nursikom.edu@gmail.com

2. Link 
Po zaksięgowaniu płatności dodajemy Państwa e-mail do zespołu na Teams. System Teams 
wysyła właśnie na ten e-mail wiadomość, w której są podane wskazówki, jak zainstalować 
i dołączyć do TEAMS. W zespole już czekają na Państwa różne informacje.
Proszę pamiętać, żeby nie rozpoczynać spotkań. W wyznaczonym terminie, na odpo-
wiednim kanale czekamy aż spotkanie online zostanie rozpoczęte przez organizatora lub 
wykładowcę, wtedy pojawi się możliwość dołączenia do spotkania poprzez kliknięcie 
„Dołącz”. Pierwsze spotkania organizacyjne zawsze odbywają się na kanale „Ogólny” i na 
nim należy oczekiwać na rozpoczęcie spotkania. 

Uczestnicy po ukończeniu 
szkolenia otrzymają certyfikaty 
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Stanowisko MZ
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Stanowisko NRPiP
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AC: Dotknął Pan sedna sprawy. Niech 
Pan zwróci uwagę na charakterystykę de-
baty o naszych zawodach, o przyszłości, 
o wyzwaniach stojących przed samorzą-
dem, właśnie o nowym pokoleniu. Iry-
tujące jest, że ta rozmowa się sprowadza 
do uogólnień. Młodzi nie są roszczeniowi 
i rozmowa o jakiejkolwiek grupie w wy-
miarze oceny nie ma żadnego sensu. Je-
stem ostatnia do osądzenia kogokolwiek, 
a w szczególności młodego pokolenia. 
Wolę wyjaśniać, edukować i współdziałać. 
Od kilku lat widzę, jak wiele daje budo-
wanie świadomości o samorządzie, o nas, 
o współdziałaniu i wzajemnym szacunku, 
a docelowo o empatii i wspólnocie celów. 
Mam w tym swój czynny udział poprzez 

działanie gdańskiej 
Okręgowej Rady, 
delegatów i działa-
czy, zarówno w me-
diach społeczno-
ściowych, w Biu-
letynie Informacyj-
nym naszej Izby, 
a także poprzez spo-
tkania ze studenta-
mi pielęgniarstwa 
i położnictwa. Nie 
tylko młode pokole-
nie, ale i te starsze, 
jeżeli wnikliwie 
wczuje się w istotę 
samorządu zawodo-
wego i będzie nie-
ustannie dążyć do 
wspólnych celów, 
to zacznie w o wiele 
większym stopniu 
współdziałać nawet 
w wymiarze swo-

jej postawy na dyżurze czy w kontekście 
wypracowywania wartości w zespołach 
interdyscyplinarnych. Już nie tylko ra-
townicy medyczni czy farmaceuci, ale 
i opiekunowie medyczni bardzo otwiera-
ją się na rozszerzanie swoich uprawnień 
i praktykowanie ich, budując tym samym 
silny wizerunek. My też idziemy tą dro-
gą mimo wielu, jeszcze zbyt wielu mal-
kontentów. ja zawsze powtarzam – nie 
chcesz? Nic na siłę – przyjdzie czas, 
zrozumiesz i może zechcesz. Lecz w ta-
kim razie nie blokuj i nie przeszkadzaj 
w rozwoju innym. jestem pielęgniarką 
od 30 lat, więc wiem, co mówię. W mojej 
poprzedniej wypowiedzi chciałam prze-
kazać, że powinniśmy być bardziej precy-

Wywiad z Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, 
Panią Anną Czarnecką

Zapraszam do przeczytania rozmowy 
na temat czasu i przestrzeni, metod wyj-
ścia poza utarte schematy działań na 
rzecz pielęgniarstwa i położnictwa. to 
krótka, a zarazem wypełniona inspiru-
jącymi obrazami podróż po uniwersum 
wrażliwości, wyobraźni i percepcji oso-
by, dla której zawodowa samorządność 
pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych 
stanowi ważną i wartą aktualizowania 
przestrzeń dla jednoczesnego rozwoju 
zawodowego i osobistego. 

Grzegorz Sikora: Kilka miesięcy temu 
rozmawiałem z Panią Ewą Bogdańską- 
Bóll, Skarbnikiem Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz 
koordynatorką ds. zarządzania kryzyso-
wego w odniesieniu do COVID-19. Pyta-
łem o kwestię dotyczącą kondycji dialogu 
międzypokoleniowego w kontekście sa-
morządu zawodowego pielęgniarek, pielę-
gniarzy i położnych. Panią też chciałbym 
o to zapytać. 

Anna Czarnecka: Jakość działania samo-
rządu jest skutkiem tego, w jaki sposób się 
komunikujemy i co o sobie wiemy, również 
w aspekcie międzypokoleniowym. Nato-
miast wartość polega na zrozumieniu tej 
konstrukcji. Z moich obserwacji i aktyw-
ności wynika, że zdarza nam się popełniać 
w tej sprawie kilka błędów. Podstawowy 
polega na tym, że w naszej świadomości 
zaciera się pozornie niewidzialna różnica 
pomiędzy zdolnością do kompromisów, 
do adaptacji w określonym modelu relacji, 
a próbą zadowolenia wszystkich. Dlatego 
ważne jest, aby uczyć się o samorządzie 
i samorządności od najmłodszych lat. To 
powinien być element edukacji obywatel-
skiej, uspołeczniania procesów. 

GS: Młodzi są roszczeniowi i niechętni do 
wnikliwego poznawania samorządowych 
zagadnień – to chciała Pani powiedzieć? 
Czy może zbyt ogólnie podchodzą do wy-
żej nakreślonych tematów? 

„Chciałabym, aby ten nadchodzący rok był momentem refleksji 
nad naszymi pielęgniarskimi i położniczymi wartościami” 

- mówi Anna Czarnecka, 
Przewodnicząca Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
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ny Pielęgniarek i Położnych powstawały 
w całej Polsce. to było coś więcej aniżeli 
porozumienie sa-
morządu i związ-
ków zawodowych. 
to była właśnie ta 
spójność wartości, 
o której mówiłam 
przed chwilą. to 
dało efekty, które 
czujemy do dziś. 
Oczywiście nadal 
chcemy osiągnąć 
coś więcej, albo-
wiem spraw do po-
prawy warunków 
pracy jest znacz-
nie więcej. Stąd 
teraz tak wielka 
determinacja dzia-
łań w wymiarze 
centralnym, w Warszawie.
A więc w pigułce – po latach uświadamia-
nia decydentów, że z pielęgniarstwem jest 
coraz gorzej, przekazywania argumentów 
i problemów związanych z topniejącą 
ilością naszej kadry pielęgniarskiej oraz 
braku zachęt do wykonywania naszych 
zawodów – równo 7 lat temu powstaje 
KOPiP w wyniku ogromu niezadowolenia 
i dramatycznych warunków płacy i pracy 
pielęgniarek i położnych w Polsce, a na-
stępnie NIPiP organizuje potężną akcję 
informacyjną skierowaną nie tylko do 
decydentów, lecz i do społeczeństwa pol-
skiego o nazwie „Ostatni Dyżur”. Następ-
nie w 2015 roku przeprowadzony zostaje 
ogólnopolski protest OZZPiP wspólnie 
z NIPiP i wszystkimi Izbami. Dosłownie 
wyrwaliśmy te 4 x 400 brutto brutto. Wy-
dawałoby się, że to koniec sukcesu. Otóż 

nie! Zaczęły się lata opiniowania poro-
zumień podwyżek „zembalowych”, aby 

każdy otrzymywał 
je tak, jak należy. 
Następnie wspólna 
walka o włącze-
nie ich do podsta-
wy wynagrodze-
nia, czyli o to, aby 
ich nie odebrano. 
A teraz o godne 
taryfikatory płaco-
we i przywrócenie 
również wywalczo-
nych „norm zatrud-
nienia” – czyli lata 
wysiłku i działań de 
facto w kółko o to 
samo! Często napo-
tykamy na kwadra-
turę koła. Poza tym 

przecież każda Izba ma jeszcze mnóstwo 
zadań i działań ustawowych, które reali-
zujemy dla Państwa nieustannie. Napraw-
dę zdecydowanie łatwiej byłoby, gdyby-
śmy wiedzieli więcej o swojej pracy i ją 
wzajemnie doceniali. OIPiP w Gdańsku 
zatrudnia 15 pracowników na ponad 15 
tysięcy pielęgniarek i położnych z regionu 
od Chojnic po Hel. Oj, jest co robić!
Promowanie naszych zawodów i walka 
o prawidłową wycenę nowych świadczeń 
to także długofalowe działanie.

GS: Teraz, w dobie pandemii COVID-19, 
pielęgniarki i położne potrzebują tego 
typu bytu jak KOPiP? To też jest pytanie 
o podsumowanie ostatniego roku, a jed-
nocześnie kolejnego zaliczającego się do 
pandemicznego kalendarza. 

Chyba już każdy miał 
okazję przekonać się jak 

bardzo samorząd jest 
potrzebny i pomocny. 
Pomagamy prawnie 

oraz w sytuacjach 
socjalno-bytowych, 
a także wspierając 
rozwój zawodowy 

poprzez rozbudowaną 
strukturę refundacji 

kosztów doskonalenia 
zawodowego.

zyjni w komunikacji, umieć w większym 
stopniu nazywać świat i zjawiska, z który-
mi się zderzamy. Łamać stereotypy! Być 
asertywni! Marzę o tym, abyśmy wyszli 
z tej pułapki uproszczonego i zbyt ogólne-
go języka, de facto polegającego na narze-
kaniu. Gdy zamiast zjawiska „narzeka-
nie” włączymy „działanie”, to wszystko 
bardzo pozytywnie zaczyna się zmieniać 
i udowodniliśmy to już nie raz i nie dwa. 
Zdaje Pan sobie sprawę, co byśmy dzięki 
temu zrozumieniu i zgraniu oraz współ-
działaniu jeszcze osiągnęli?

GS: Słucham.

AC: Stalibyśmy się o wiele bardziej sku-
teczni. Nasza agenda stałaby się spój-
nym zestawem wartości. I tu pragnę 
bardzo wyraźnie podkreślić słowo „warto-
ści”. Dużo w ostatnich latach mówiliśmy 
o postulatach, o zadaniach, o wyzwaniach, 
o strategiach. Słusznie. Przypominam tyl-
ko, że nad nimi wszystkimi muszą być 
jakieś, a w zasadzie określone wartości. 
Pragnę, aby każdy członek naszego samo-
rządu zawodowego poczuł istotę wspól-
noty i przynależności do tego katalogu 
wartości. Jeśli coś czujemy, to się w to 
angażujemy. Chciałabym, aby ten nowy 
rok był momentem refleksji nad naszymi 
pielęgniarskimi i położniczymi wartościa-
mi, również w aspekcie tego, o co Pan na 
początku zapytał. 

GS: Brzmi to nieco samokrytycznie. 

AC: Osoby z mojego otoczenia, te które 
mnie poznały, wiedzą, że jestem człowie-
kiem chcącym działać jeszcze szybciej 
i skuteczniej, bardziej dynamicznie i coraz 

szerzej. Lecz fakt jest taki, że przez ostat-
nie 10 lat dosłownie krok po kroku z za-
angażowaniem, wspólnie z organami sa-
morządu oraz aktywnymi delegatami, bu-
dowałam świadomość, by nasze koleżanki 
i nasi koledzy poznali swój samorząd, 
ustawy o nim i naszych zawodach. To była 
praca iście pozytywistyczna, zaczynająca 
się od rozróżnienia specyfiki działań izb 
od związków zawodowych, ponieważ dla 
wielu to było jedno i to samo pojęcie. Bar-
dzo cenię nasze środowisko zawodowe, 
a więc skoncentrowałam się na transfe-
rowaniu wiedzy, moim zdaniem bardzo 
przydatnej. Musimy bowiem jak najwięcej 
wiedzieć o swoich zawodach i wszystkim, 
co z ich wykonywaniem jest związane. 
To pozornie trywialne, ale żeby wiedzieć, 
jak używać danego narzędzia, trzeba wie-
dzieć, do czego ono służy – żeby oceniać 
jego skuteczność, trzeba wiedzieć, w ja-
kim celu zostało skonstruowane. Okręgo-
we Izby Pielęgniarek i Położnych, wraz 
z przynależnymi do niej organami, działa-
ją w zakresie swoich okręgów. Nie zmie-
nia to jednak znaczenia faktów oraz zna-
czenia zdarzeń historycznych, że można 
zadziałać znacznie szerzej i zainicjować 
działania na cały kraj, np. droga do tzw. 
podwyżki 4 x 400 rozpoczęła się u nas na 
Pomorzu i każdy, kto twierdzi inaczej, roz-
powszechnia nieprawdę. Tu do Gdańska 
przyjechały na nasze manifestacje – pod 
Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki 
– w listopadzie 2014 roku zarówno Zarząd 
Krajowy OZZPiP, jak i Prezydium NRPiP, 
aby docelowo zadziałać i wzmocnić nasz 
Komitet Obrony Pielęgniarek i Położ-
nych, zwany „kopipem” (OIPiP w Gdań-
sku oraz OIPiP w Słupsku i OZZPiP Re-
gion Pomorski). Później Komitety Obro-
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staramy się maksymalizować wysiłek, je-
śli chodzi właśnie o warunki pracy, syste-
my motywacyjne dostosowane do zarzą-
dzania międzypokoleniowego oraz proces 
adaptacyjny. W tej sprawie możemy osią-
gnąć naprawdę wiele. Pod warunkiem, że 
wszyscy się w to odpowiedzialnie zaan-
gażujemy. 

GS: Wszyscy, to znaczy kto dokładnie? 

AC: Tych, którzy mają wątpliwości co do 
naszej aktywności w zakresie powszech-
nie nazywanej „walki o godność”, za-
praszam na naszą stronę. Można się tam 
zapoznać z wynikami badań dotyczącymi 
motywatorów i demotywatorów, przy-
gotowanych przez Panią Katarzynę Kre-
towicz, doktor nauk medycznych Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego, i moją 
skromną osobę. Obecnie kończymy zbie-
rać dane ankietowe dotyczące jakości 
adaptacji społeczno-zawodowej. A te-
raz szczegółowo odpowiem na Pańskie 
pytanie – nie wystarczy zrobić badania 
dotyczącego motywacji. Trzeba jeszcze 
chcieć wdrażać jego wyniki. Podobnie 
jest z adaptacją. To jest zachęta do wyko-
nywania naszych zawodów. Potrzebuje-
my więc wsparcia zarówno pielęgniarek, 
pielęgniarzy i położnych na stanowiskach 
kierowniczych, ale również samych dy-
rektorów i prezesów szpitali, a także 
odwagi naszych koleżanek i kolegów do 
tego, aby umieć się przeciwstawić i zasy-
gnalizować nieprawidłowości, wskazać 
błędy, zarekomendować skuteczne roz-
wiązania. To wspólna sprawa. Potrzeba 
ogromnie dużo asertywności w naszych 
modelach komunikacji, aby poprawić 
kulturę zarządzania, a więc i kulturę wy-

nagradzania, motywowania, adaptowa-
nia. To jest zresztą wielkie, długofalowe 
zadanie, misja stojąca przed okręgowy-
mi izbami – edukować, wdrażać modele 
wzmacniające miękkie kompetencje – to 
one są fundamentem zmian systemo-
wych, operacyjnych i strategicznych. 

GS: Podsumowując – wartości, zaanga-
żowanie, asertywność. Czego jeszcze po-
trzebuje samorząd? 

AC: Chciałabym, abyśmy nigdy nie tracili 
zaufania do intencji działań naszej Izby. 
Chciałabym, abyśmy nigdy nie zatracili 
przekonania, że na kontakt z Wami jeste-
śmy zawsze otwarci i mocno usprawni-
liśmy go dla Państwa nawet e-mailowo 
przez 7 dni w tygodniu, bo Izba to ludzie 
gotowi pomagać, doradzać i wspierać. Je-
steśmy dla Was, ponieważ to Wy jesteście 
gwarancją samorządności. Tego uczyły 
mnie moje poprzedniczki, a ja to konty-
nuuję i rozszerzam. Pozdrawiam z szacun-
kiem i życzeniami na Nowy Rok.

gS: Dziękuję za rozmowę. 

AC: Dziękuję i każdemu nade wszystko 
zdrowia życzę oraz szacunku, jaki daje-
my innym.

Rozmowę przeprowadził 
Grzegorz Sikora 

z agencji Lisowski PR i Doradztwo

AC: W ostatnim czasie zaczęłam rozu-
mieć, że usilna próba uchwycenia refleksji 
wynikających z tego, że dany rok się koń-
czy mija się z sensem! Czas mierzę zreali-
zowanymi działaniami i sprawami, a nie 
godzinami im poświęconymi.

GS: Dlaczego? 

AC: Procesy, które obecnie zachodzą 
i dotykają nasze środowisko, wykracza-
ją poza wymiar 365 dni złożonych w rok 
kalendarzowy. Pandemia, poważne tąp-
nięcie w relacjach pomiędzy medykami 
a resortem zdrowia, problemy systemowe, 
nasze wewnętrzne wyzwania – to wszyst-
ko nie skończy się 31 grudnia 2021 roku, 
a przecież ma zasadniczy wpływ na naszą 
działalność. Na naszą przyszłość. KOPiP 
to przeszłość, choć jego wyniki czuje każ-
dy z nas do dziś. Jedno jest pewne – nadal 
współdziałamy. 

gS: To może zapytam inaczej – ostatnie 
12 miesięcy dla pielęgniarstwa i położnic-
twa było...?

AC: Trudne z wielu powodów. Zresztą wi-
dzimy, jak wiele jest zapytań do naszego 
radcy prawnego, dosłownie setki e-maili. 
Widzę skalę zmęczenia, frustracji, lęku, 
pewnego rodzaju komplementarnego wy-
cieńczenia. Chyba już każdy miał okazję 
przekonać się, jak bardzo samorząd jest 
potrzebny i pomocny. Pomagamy praw-
nie oraz w sytuacjach socjalno-bytowych, 
a także wspierając rozwój zawodowy po-
przez rozbudowaną strukturę refundacji 
kosztów doskonalenia zawodowego. 
Wszystkie z należnego roku realizujemy 
na bieżąco bez absolutnie żadnych opóź-

nień czy zaległości. To setki przelewów na 
konta wykonywanych w trybie wręcz eks-
presowym. Tu podziękować chcę naszej 
księgowości. Pandemia COVID-19 poka-
zała braki pielęgniarek i położnych. Do 
niektórych dopiero teraz dobitnie to do-
tarło. Skutki wprowadzonego stanu epide-
micznego pokazały, jak bardzo potrzebna 
jest nam wspólnota działań, wsparcia, czy-
li siła i przyjazna dłoń naszej korporacji 
zawodowej. Rok więc był nie tylko okre-
sem wytężonej pracy, ale i pouczający. 

GS: W jaki sposób Izba próbuje rozwiązy-
wać te problemy na poziomie lokalnym? 
To jest w ogóle możliwe? 

AC: Staram się ze wszystkich sił prezen-
tować punkt widzenia i działania Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Gdańsku, namawiać do strategicznego 
myślenia, do myślenia opartego na roz-
wiązywaniu określonych problemów. 
Jakie to problemy? Przede wszystkim 
należy odwiesić minimalne normy za-
trudnienia i uporządkować chaos kompe-
tencyjny. Kwalifikacje należy przekuwać 
w uprawnienia i wzmacniać samodziel-
ność zawodową. Oprócz tego należy 
w dalszym ciągu dążyć do podwyższania 
i porządkowania płac. Natomiast nie mo-
żemy zapominać o motywatorach poza-
płacowych. Nie możemy zapominać o po-
trzebach związanych z kształtowaniem 
i dostosowywaniem modeli zarządzania 
i komunikacji wewnętrznej w odniesieniu 
do przedstawicieli poszczególnych poko-
leń. I w końcu – należy zadbać o proces 
adaptacji. Mamy więc przed sobą kompe-
tencyjno-proceduralny kocioł, z którym 
niewielu wie, co należy uczynić. Dlatego 
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Kontrakt czy umowa o pracę?
To Twój wybór.
Ważne, aby był świadomy

Nazywam się Ola. Mam 31 lat. Świadomie 
wybrałam pracę na samozatrudnieniu. Miesz-
kam w dużym mieście. Mam prawo jazdy. 
Wiele moich koleżanek i kolegów pracuje 
na etatach. Ja zdecydowałam się pójść inną 
drogą. Jestem młoda i całe życie przede mną. 
O założeniu rodziny dopiero myślę, jednak na 
razie pragnę się skupić na rozwoju zawodo-
wym. Żeby było jasne – zdaję sobie sprawę 
z ryzyka, które ponoszę. Czynności, które 
wykonuję, podlegają przepisom Kodeksu 
Cywilnego, a nie tak jak w przypadku etatu 
– Kodeksu Pracy. Najprościej rzecz ujmu-
jąc – to ja odpowiadam za ewentualne błędy. 
Mowa tu również o odpowiedzialności finan-
sowej. Dlatego postanowiłam ubezpieczyć 
moją działalność. Podobnie sytuacja wygląda 
z L4. Jeśli coś mi się stanie i nie będę mogła 
wykonywać czynności – otrzymam głodowy 
zasiłek. Tu też pojawia się kwestia ubezpie-
czenia na wypadek długotrwałej choroby, 
wypadku i tak dalej. To oczywiście są dodat-
kowe koszty. Zanim podejmiesz się tego typu 
formy działalności – sprawdź, ile w Twoim 
przypadku będą one wynosić. Wysokość 
ubezpieczeń zależy od indywidualnego przy-
padku – rodzaju działalności, miejsca, prze-
pracowanych lat. Czy pracuję więcej godzin 
niż osoby na etacie? Oczywiście, że tak! Nie 
widzę sensu samozatrudnienia w momencie, 
w którym chcę utrzymywać pełną równowa-
gę pomiędzy życiem zawodowym i prywat-

nym. Tym bardziej, że sama odkładam na 
swoją emeryturę. Wielu moich starszych zna-
jomych tego nie zrobiło. A przecież prowa-
dząc działalność, składka na ZUS jest podsta-
wowa. Trzeba do tego worka starać się dosy-
pywać. Ponadto w podpisanych kontraktach 
starałam się wynegocjować możliwość urlo-
pu. Nie jest to urlop płatny, ale przynajmniej 
mam możliwość jakiegokolwiek wypoczyn-
ku. Nie wszyscy zleceniodawcy się na to 
godzą i trzeba kombinować z dyżurami. Czy 
zarabiam więcej od tzw. etatowców? To znów 
jest kwestia indywidualnych przypadków. 
Mam jednak poczucie swobody, nikomu nie 
podlegam. Pracuję w sposób elastyczny. Czy 
dobrze wybrałam? Wybrałam świadomie. 

PS. Rozliczam się sama. Oszczędzam w ten 
sposób na kosztach księgowości. Paliwo, ra-
chunek za telefon, ustawowo obowiązkowe 
ustawiczne doskonalenie zawodowe (szko-
lenia) oraz składki na Samorząd Zawodowy, 
potrzebne mi do pracy rzeczy traktuję jako 
koszt uzyskania przychodu i odliczam od 
podatku dochodowego. To zawsze parę gro-
szy na plus.
bardzo pomagają mi w bieżącym  działa-
niu komunikaty i informacje, które umiesz-
cza na stronie int. nasza OIPiP w zakładce 
INDyWIDUALNA I GrUPOWA PrAK-
tyKA, włącznie z obowiązkowym ubez-
pieczeniem OC: www.oipip.gda.pl/108.

Dlaczego świadomie wybrałam samozatrudnienie? 
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Dlaczego świadomie wybrałam pracę na etacie? 

Mam na imię Kasia. Mam 44 lata. Świa-
domie wybrałam pracę na etacie. Mam 
dwójkę dzieci, z którymi pragnę spędzać 
jak najwięcej czasu. Rodzina to odpowie-
dzialność. Nie mogę sobie pozwolić na sy-
tuację, w której pracodawca z dnia na dzień 
pozbawi mnie zatrudnienia. Mam prawo do 
płatnego urlopu. Gdy coś stanie się mnie 
lub moim bliskim, pójdę na L4. Nie łu-

dzę się, że będę miała wysoką emeryturę. 
Coś jednak zapewne uda mi się dozbierać. 
Pracuję w określonych godzinach. Mam 
poczucie przywiązania do miejsca i ludzi, 
z którymi pracuję. Jak tylko dzieci podro-
sną, będę szukać czegoś dodatkowego, na 
umowę zlecenie. Ale to tylko w ramach 
dodatku. Czy dobrze wybrałam? Na pewno 
świadomie. 

Komentarz

Szanowni Państwo, 
Ola i Kasia to postaci fikcyjne. Stworzy-
liśmy je na potrzeby mikrokampanii na 
temat świadomego wyboru formy pracy/
działalności. Żadna z nich nie jest domi-
nująca w wymiarze wad i zalet. Należy 
unikać w tym przypadku dychotomii po-
znawczej, że kontrakty są dobre, a etat 
zły i na odwrót. Praca jest integralną czę-
ścią naszego stylu życia. Wybierając na-
szą ścieżkę rozwoju zawodowego, należy 
o tym pamiętać. Tu odwołam się do ogól-
nego modelu rozwoju osobistego. Warto 
zapytać siebie samą, samego siebie – jak 
CHCĘ żyć? W jaki sposób CHCĘ praco-
wać? Dlaczego? Co jest dla mnie ważne? 
Ola to typowy przedstawiciel młodego po-
kolenia. Nie szuka bezpiecznych przysta-
ni. Pragnie polegać na własnej kreatywno-
ści, talentach. Nie chce nikomu podlegać. 
Jednak zdaje sobie sprawę z ceny takiej 
wolności. Specjalnie podkreśliliśmy kwe-
stię wszelakich ubezpieczeń – od błędów, 
dających możliwość otrzymywania środ-
ków w trakcie długotrwałej choroby, w jej 

historii zaznaczyliśmy kwestię związaną 
z odkładaniem na emeryturę. Oczywi-
ście to nie jest obowiązek. Konsekwencje 
mogą być finalnie tragiczne. Wysokość 
odszkodowań za zdarzenia niepożądane 
sięga setek tysięcy złotych i mogą one za-
kończyć pielęgniarską lub położniczą ka-
rierę raz na zawsze. 

Kasia postawiła w swojej drodze życiowej 
na równowagę pomiędzy życiem rodzin-
nym a zawodowym. W związku z tym ina-
czej postrzega kwestie wolności, ma inne 
pragnienia. Dla niej wolność zaczyna się 
tam, gdzie poczucie bezpieczeństwa i sta-
bilności. Jest wolna, ponieważ nie musi się 
bać, że ktoś z „kontraktową” łatwością ją 
zwolni albo że nie będzie miała prawa do 
płatnego urlopu lub katastrofalnie niską 
emeryturę. Wszystko to, co Ola musiała 
załatwić sama, Kasia otrzymuje w ramach 
pracy etatowej. W rzeczywistości Ola per 
saldo zarabiałaby więcej od Kasi. Ta druga 
postawiła na benefity wykraczające poza 
czynniki czysto ekonomiczne. Co ważne, 
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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% 

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
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 

Kasia czuje przywiązanie do swojego miej-
sca pracy, zespołu, w którym pracuje. Dla 
niej szpital byłby zapewne drugim domem. 

Zgodnie ze znaną nam wszystkim maksy-
mą – nie da się zjeść ciastka i mieć ciastka. 
W każdym z wariantów czekają nas pewne 
uprawnienia, ale i obowiązki. Gorąco za-
chęcamy Was do planowania swojej ścieżki. 
Warto mieć wgląd w samego siebie, ale rów-
nież znać przepisy i wynikający z nich zakres 
odpowiedzialności. Zdajemy sobie sprawę, 
że pracodawcy, aby obniżyć koszty pracy, 
zachęcają do przechodzenia na kontrakty. 

Pielęgniarki i położne są mamione wyższymi 
stawkami godzinowymi, większą elastyczno-
ścią. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 
istnieje również druga strona medalu. Oczy-
wiście niektórzy pracodawcy pozwalają na 
zapisy o płatnych urlopach w kontrakcie czy 
innych elementach znanych z umów o pracę. 
Nie dzieje się to regularnie i nikt nie ma takie-
go obowiązku. Życzymy Wam udanej pracy, 
na kontrakcie lub etacie. Najważniejsze, aby 
to był Wasz świadomy wybór!

mgr Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

„LOTOS dla MEDYKÓW”
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. 
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.
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Porady prawne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na-
leży wskazać, że użytkowanie samocho-
dów do celów służbowych jest możliwe 
w ramach umów cywilnoprawnych – zgod-
nie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 919 ze zm.). W związku z nim 
obowiązuje tzw. ryczałt za samochód jako 
forma rozliczania kosztów przeznaczonych 
na używanie samochodu prywatnego do ce-
lów służbowych.

Wykorzystywanie przez pracownika do wy-
konania zadań służbowych prywatnego po-
jazdu (gdy tak ustalił on z pracodawcą) jest 
równoznaczne z koniecznością skierowa-
nia podwładnego na badania lekarskie, 
chyba że odbył je wcześniej i jego zaświad-
czenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
jest ważne. Obowiązują w tej kwestii takie 
same zasady, jak wówczas, gdy pracownik 
ma prowadzić samochód firmowy.
Jeżeli pracownicy wykorzystują do wyko-
nywania zadań pracowniczych prywatne 
pojazdy, wówczas pracodawca może re-
fundować im koszty eksploatacji tych po-
jazdów, poprzez rozliczenie z faktycznie 
przejechanych kilometrów. Należy wtedy 
prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu .
Pracodawca jest więc zobligowany do 
zwrócenia pracownikowi sumy wynikają-
cej z mnożenia liczby przejechanych kilo-
metrów przez wysokość stawki za 1 kilo-

metr. Inaczej wyglądać to będzie w sytuacji 
rozliczenia ryczałtowego.
Pracodawca, który będzie chciał się w ten 
sposób rozliczać ze swoim pracownikiem, 
musi ustalić miesięczny limit kilometrów 
na jazdy służbowe. Ustalony limit kilo-
metrów należy wskazać w umowie między 
pracodawcą a pracownikiem. Aby wyliczyć 
wysokość ryczałtu miesięcznego, należy 
pomnożyć tę wartość przez stawkę za ki-
lometr podaną w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury.

Stawka za kilometr w roku 2020 wynosiła 
w zależności od pojazdu odpowiednio:
• samochód osobowy o pojemności sko-

kowej do 900 cm3 – 0,5214 zł,
• samochód osobowy o pojemności sko-

kowej powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
• motocykl – 0,2302 zł,
• motorower – 0,1382 zł.

Limit kilometrów jest ustalany w zależ-
ności od liczby ludności miasta lub gminy 
i wynosi:
• 300 km – w miejscowościach do 100 

tysięcy mieszkańców,
• 500 km – w miejscowościach od 100 

do 500 tysięcy mieszkańców,
• 700 km – w miejscowościach powyżej 

500 tysięcy mieszkańców.
Kwota ryczałtu za samochód prywatny 
użytkowany do celów służbowych, którą 

Użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych

12/2021 - 1/2022

Nagrody:1.

2.

3.

4.

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 31 marca 2022 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUiZ 12/2021 - 1/2022
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!

Spotkanie opłatkowe w kwidzyńskiej 
Powiślańskiej Szkole Wyższej 
– filia w Gdańsku odbyło się:
A) 17 grudnia
B) 18 grudnia
C) 19 grudnia

Konferencja zorganizowana przez Puckie 
Hospicjum pw. św. Ojca Pio odbyła się:
A) 3 grudnia
B) 8 grudnia
C) 9 grudnia

Konferencja „Badania naukowe w dobie 
pandemii, profilaktyka, leczenie COVID-19” 
odbyła się:
A) 17 listopada
B) 18 listopada
C) 19 listopada

Gala wręczenia nagród Dobra Firma 2021 
odbyła się w:
A) Sopocie
B) Gdańsku
C) Kartuzach

2 nagrody
ufundowane przez
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PytANIE
W jakim przypadku OIPiP ma obowiązek 
przechowywania dokumentacji po śmier-
ci pielęgniarki prowadzącej indywidualną 
praktykę zawodową?

ODPOWIeDŹ
Zasady dotyczące przechowywania doku-
mentacji medycznej po śmierci pielęgniar-
ki wykonującej zawód w ramach indy-
widualnej praktyki pielęgniarki (praktyki 
zawodowej) wynikają z art. 30a ustawy 
z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 
849) – dalej u.p.p.

UzASADNIENIE
Zgodnie z art. 30a ust. 2 u.p.p. dokumentację 
medyczną podmiotu zaprzestającego wyko-
nywania działalności leczniczej przejmuje 
podmiot, który przejął jego zadania.
Zgodnie z art. 30a ust. 3 pkt 3 u.p.p. w przy-
padku braku podmiotu, o którym mowa po-
wyżej, za przechowywanie i udostępnianie 
dokumentacji medycznej po zaprzestaniu 
udzielania świadczeń zdrowotnych odpowia-
da właściwa okręgowa izba pielęgniarek i po-

łożnych – w przypadku śmierci pielęgniarki 
lub położnej, wykonujących zawód w formie 
praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 usta-
wy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczni-
czej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) – dalej u.d.l.
Redakcja powyższego przepisu nie jest 
wzorcowa i w praktyce nastręcza wątpliwo-
ści interpretacyjnych. W ocenie odpowiada-
jącego zasadą jest, że w przypadku śmierci 
pielęgniarki i położnej za przechowywanie 
i udostępnianie dokumentacji medycz-
nej zmarłej odpowiadać będzie właściwa 
okręgowa izba pielęgniarek i położonych. 
Zazwyczaj bowiem nie będzie podmiotu, 
o którym mowa w art. 30a ust. 2 u.p.p.
Podkreślić należy, że przekazanie doku-
mentacji medycznej musi nastąpić w spo-
sób zapewniający zabezpieczenie przed 
jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą 
oraz dostępem osób nieuprawnionych.

Opublikowano: QA 1813971
Status: aktualne

Autor odpowiedzi: Alicja Kociemba

Odpowiedzi udzielono:
9 listopada 2021 r., 

stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

jakie są zasady przechowywania 
dokumentacji medycznej po śmierci pielęgniarki?

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

wówczas będzie należało wypłacić, stano-
wi więc iloczyn kilometrów przyznanych 
w limicie przez stawkę za kilometr. 
Aby pracodawca wypłacił pracownikowi 
ryczałt, powinien on składać co miesiąc 
stosowne oświadczenia o korzystaniu 
z pojazdu prywatnego w celach służbo-
wych. Takie oświadczenie powinno być 
składane na piśmie.

Do zawarcia umowy zastosowanie będą 
miały przepisy Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 
w sprawie warunków ustalania oraz spo-
sobu dokonywania zwrotu kosztów uży-
wania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów nie-
będących własnością pracodawcy (Dz.U. 
z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Jednym ze sposobów na odzyskanie przez 
pracownika kosztów poniesionych w wy-
niku eksploatacji własnego samochodu 
na cele służbowe jest umowa o używa-
nie samochodu prywatnego do celów 
służbowych . Ryczałt za używanie samo-
chodu prywatnego do celów służbowych 
powinien być ujęty jako załącznik do 
umowy o pracę. Pracodawca sam decy-
duje o przyznawanym limicie kilometrów 
pokonywanych miesięcznie w celach 
służbowych i ustala go w porozumieniu 
z pracownikiem.

W umowie musi znaleźć się także zapis, 
który zobowiązuje pracodawcę do refunda-
cji poniesionych przez pracownika wydat-
ków, związanych z eksploatacją pojazdu do 
celów służbowych. Wydatki te pracodawca 
może zaliczyć do kosztów uzyskania przy-
chodu z działalności.

W umowie należy precyzyjnie określić, 
jaki pojazd będzie wykorzystywany przez 
pracownika. Kwota za użytkowanie sa-
mochodu prywatnego do celów służbo-
wych zależy od ustalonej stawki za 1 km 
przebiegu. Konieczne jest zapisanie pojem-
ności skokowej silnika oraz określenie mie-
sięcznego limitu jazd lokalnych. Wysokość 
tego limitu nie może przekroczyć wartości, 
które znajdują się w § 1 ust. 2 Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 
marca 2002 roku dotyczącego warunków 
i sposobu dokonywania zwrotu wydatków 
za używanie prywatnych samochodów oso-
bowych, motocykli czy motorowerów do 
celów służbowych.

Umowa o używanie samochodu prywatne-
go do celów służbowych musi też zawie-
rać datę i miejsce jej zawarcia oraz zapisy 
dotyczące rozwiązania umowy. Na doku-
mencie podpisują się obie strony umowy. 
W przypadku jazd lokalnych zawierana jest 
umowa o charakterze cywilnoprawnym. Je-
śli pracownik zamierza pojechać prywat-
nym autem w podróż służbową, to musi 
złożyć odpowiedni wniosek, a pracodawca 
może, ale nie musi się zgodzić na takie roz-
wiązanie. Wówczas numer rejestracyjny 
pojazdu jest wpisywany na poleceniu wy-
jazdu służbowego.

Gdańsk, dnia 8 listopada 2021 roku

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku
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Firma PULS-MEDIC Sp. z o.o. to ze-
spół pielęgniarek i położnych rodzinnych 
o wysokich kwalifikacjach zawodowych, 
sprawujący kompleksową opiekę nad ro-
dziną na wszystkich etapach jej życia. 
Niepubliczny Zakład Opieki Środowi-
skowo-Rodzinnej PULS-MEDIC obej-
muje opieką ponad 18 tysięcy pacjentów 
na terenie Gdańska; prowadzi trzy gabi-
nety POZ, Szkołę Rodzenia oraz mobilny 
gabinet leczenia ran. Obejmuje opieką 
pacjentów niesamodzielnych, wymaga-
jących systematycznej opieki długotemi-
nowej domowej. Aktywnie uczestniczy 
w życiu mieszkańców Trójmiasta, biorąc 
czynny udział w programach zdrowot-
nych im dedykowanych.
Ważną częścią działalności firmy jest 
kształcenie ustawiczne pielęgniarek i po-
łożnych. Dotychczas z różnych form do-
skonalenia zawodowego skorzystało oko-

ło 7 tysięcy pracowników medycznych.
Szkolenia prowadzone przez wykwalifi-
kowaną kadrę specjalistów odbywają się 
we współpracy z najważniejszymi pod-
miotami leczniczymi w regionie. 
O jakości pracy PULS-MEDIC może 
świadczyć liczna grupa zadowolonych 
pacjentów, a także uczestników kursów 
powracających na kolejne etapy dosko-
nalenia zawodowego.

Dziękujemy, że jesteście z nami. 

Ewa Marchel
Pielęgniarka OPD PULS-MEDIC

Budujemy profesjonalne 
pielęgniarstwo

17 listopada 2021 r. w Sopocie w Grand 
Hotelu odbyła się uroczysta Gala wręcze-
nia nagród Dobra Firma 2021. W ramach 
programu Dobra Firma, Związek Przed-
siębiorców i Pracodawców wybrał naj-
lepsze firmy Województwa Pomorskiego. 
Wśród nagrodzonych znalazły się przed-
siębiorstwa z różnych branż: medycznej, 
spawalniczej, kolejowej, IT, rolniczej, 
budowlanej oraz prawniczej. Po ocenie 
danych zespół ekspercki wybrał gru-
pę 66 laureatów – najprężniej działają-
cych przedsiębiorstw woj. pomorskiego. 
PULS-MEDIC Sp. z o.o. został wyróż-
niony, w kategorii Najbardziej Efektyw-
na Firma województwa pomorskiego.
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pra-
codawców Cezary Kaźmierczak podsu-
mował wręczenie nagród, mówiąc m.in.: 
„Przedsiębiorczość to narodowa cecha 
Polaków. To cecha wyjątkowa i bezcen-
na – szczególnie w tak trudnych czasach, 
jakie mamy obecnie. Wyłaniając laure-
atów nagrody Dobra Firma trafiamy na 
wspaniałe firmy, zadziwiające nas swoją 
innowacyjnością i rozmachem działania. 
To właśnie dzięki takim firmom polska 
gospodarka dobrze radzi sobie w obecnej 
sytuacji gospodarczej”.
Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia 
oraz z tego, że 20 lat ciężkiej pracy, roz-
woju zostało dostrzeżone i nagrodzone.
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IPiP GUM i mgr Grażyna Waleńska – Kon-
sultant Wojewódzki województwa pomor-
skiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkolo-
gicznego. 
Onkologia geriatryczna jest stosunkowo 
młodą, ale coraz ważniejszą specjalizacją 
w medycynie, która stosuje wielowymiaro-
we i interdyscyplinarne podejście do cho-
rych na nowotwory i uwzględnia szczegól-
ne potrzeby osób starszych. Na konferencji 

podkreślono, że proces leczenia i pielęgno-
wania pacjentów w wieku podeszłym z cho-
robą nowotworową jest złożony i wymaga 
zintegrowania wiedzy z zakresu wielu dys-
cyplin łączących nauki geriatryczne, on-
kologiczne, pielęgniarskie, rehabilitacyjne 
z uwzględnieniem wymiaru jakości życia.

mgr Grażyna Waleńska
OIPiP w Gdańsku

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

Konferencja „Onkologia 
Geriatryczna w Praktyce”

19 listopada 2021 r. w Warszawie odbyła 
się Konferencja „Onkologia Geriatryczna 
w Praktyce”. Była to pierwsza o tej tema-
tyce konferencja w Polsce i z powodu cią-
gle trudnej sytuacji epidemicznej odbyła 
się w formie hybrydowej. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objęli Narodowy 
Instytut Onkologii oraz Polskie Towarzy-
stwo Onkologii Klinicznej, natomiast or-
ganizatorem wydarzenia była Via Medica. 
Opiekę merytoryczną nad konferencją 
sprawowali członkowie Komitetu Nauko-
wego: dr n. med. Roman Dubiański, Na-
rodowy Instytut Onkologii oraz dr n. med. 
Katarzyna Broczek, Warszawski Uniwer-
sytet Medyczny. 

Gościem konferencji była również prze-
wodnicząca Międzynarodowego Towarzy-
stwa Onkologii Geriatrycznej (SIOG, In-
ternational Society of Geriatric Oncology) 
dr Najia Musolino.
Program konferencji został podzielony na 
IV sesje plenarne. W ramach sesji eksperci 
z poszczególnych dziedzin omawiali za-
gadnienia związane z epidemiologią nowo-
tworów, różnymi formami leczenia i opieką 
nad pacjentami onkologicznymi w pode-
szłym wieku. W sesji „Wprowadzenie do 
onkologii geriatrycznej” wykład pt. „Rola 
pielęgniarki w leczeniu onkologicznym” 
wygłosiły dr n. med. Renata Piotrkowska 
z Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego 
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Nasze działania z dziś 
są inwestycją na jutro…

Jak już wspominaliśmy w poprzednim 
Biuletynie – po raz kolejny zakończony zo-
stał cykl spotkań STUDENTÓW Kierunku 
Pielęgniarstwo Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego z naszym Samorządem Za-
wodowym. Młodzieży przybliżono założe-
nia funkcjonowania naszego Samorządu/ 
NASZEJ de facto KORPORACJI ZAWO-
DOWEJ.

Cykl spotkań realizowany był pod 
egidą dr Katarzyny Kretowicz (jed-
nocześnie inicjatorki tego rodzaju 
wzbogacania zajęć) w ramach ćwiczeń 
z przedmiotu Organizacja pracy pielę-
gniarskiej oraz dr hab. Aleksandry Ga-
worskiej-Krzemińskiej we współdziała-
niu z mgr Anną Czarnecką – Przewod-
niczącą OrPiP w Gdańsku. Nasze Kole-
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Na spotkaniu z przedstawicielami OIPiP 
w Gdańsku, które zostało zorganizowane 
w ramach przedmiotu Organizacja Pracy 
Pielęgniarskiej, mieliśmy okazję porozma-
wiać na temat Samorządu oraz poznać jego 
działania, które mimo iż są prężne, nie zawsze 
są zauważane w środowisku. Bardzo cenne 
było również to, że mieliśmy okazję dowie-
dzieć się o inicjatywach podjętych przez Sa-
morząd oraz o tym, jak jest On nam w stanie 
pomóc na drodze zawodowej, a szczególnie 
na samym jej początku. Mieliśmy także oka-
zję do zadawania pytań dotyczących wybra-
nego przez nas zawodu, dzięki czemu mogli-
śmy poczuć, że nasze wybory są właściwe.
Wiem już jak istotnie jest, aby aktualności 
i wiedzy szukać w sprawdzonych i profe-
sjonalnych źródłach. Sprawdzona wiedza 
to potężne i bardzo przydatne narzędzie.

Marek Żyźniewski
Student II roku na kierunku pielęgniarstwo

Spotkanie z przedstawicielem Samo-
rządu zaszczepiło we mnie chęć do ciągłe-
go rozwoju, pogłębiania i uaktualniania 
wiedzy, a także do zawalczenia o wyższe 
szczeble edukacji. Uświadomiłam sobie, 
jak ważna jest znajomość własnych praw, 
jeśli chodzi o pracę pielęgniarki. Myślę, że 
to spotkanie było bardzo owocne, szcze-
gólnie w dobie pandemii, gdzie kontakt 
bezpośredni z drugim człowiekiem jest 
ograniczony, a moim zdaniem zdecydo-
wanie bardziej efektywny.
Dowiedziałam się wiele o wszystkich po-
szczególnych Organach OIPiP w Gdańsku 
oraz NIPiP.

Marta Wiśniewska
Studentka II roku na kierunku pielęgniarstwo

żanki z OIPiP chętnie dzieliły się wiedzą. 
Pani mgr ewa bogdańska-bóll oraz Ko-
ordynator Działu Prawa Wykonywania 
Zawodu mgr Anna Piechowska realizują 
naszą ideę, że już od najmłodszych lat 
przed- i zawodowych należy budować 
swoją szeroką wiedzę branżową, gdyż jej 
brak nie zwalnia z żadnej odpowiedzial-
ności. Świadomość kształtuje nasz byt.

Rozmowy ze studentami dają infor-
mację zwrotną o ogromnej wartości tych 
spotkań dla zrozumienia idei samorządno-
ści. Wprowadzanie studentów w tematykę 
działania Izb Pielęgniarek i Położnych za-
owocuje w przyszłości większym zrozu-
mieniem dla wykonywanej w nich pracy 
i zaangażowaniem młodzieży w działania 
na rzecz Samorządu. Samorząd tworzymy 
bowiem MY WSZYSCY.

Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w te niezwykle ważne wydarzenia. 
Zdjęcia mówią wiele… 

Przedstawiamy też kilka opinii.

Opinie studentów GUMed 
o spotkaniach z Samorządem:

W ramach ćwiczeń z przedmiotu Orga-
nizacja pracy pielęgniarskiej studenci 2 roku 
studiów licencjackich na kierunku pielęgniar-
stwo mieli możliwość uczestnictwa w zaję-
ciach dotyczących ich przyszłego Samorządu. 
Na spotkaniu z przedstawicielem Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
studenci mogli dowiedzieć się o historii 
i ogólnym funkcjonowaniu Samorządu oraz 
o tym, na jakie wsparcie ze strony Samorządu 
będą mogli liczyć w przyszłości. Ciekawym 
punktem spotkania był minikonkurs, w któ-
rym za udzielenie poprawnej odpowiedzi na 
pytania studenci mogli otrzymać upominki 
związane z Izbą. Była to bardzo interesująca 
forma zajęć, którą studenci bardzo docenili, 
a treści przekazane przez członków Izby na 
pewno pomogą w wejściu w środowisko pie-
lęgniarskie po ukończeniu studiów.

Ewa Golder i Albert Demiziuk
Studenci II roku na kierunku pielęgniarstwo
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Twórcy portalu bliskochorego.pl opowie-
dzieli min. o narzędziach samoorganizacji 
środowiska chorego w miejscu zamiesz-
kania, realizowaniu bliskości w opiece nad 
chorym, a także o zapewnieniu autonomii 
podczas opieki nad osobą niesamodzielną.
Niestety nie wszyscy z zaproszonych wykła-
dowców dotarli na Konferencję. Pani Barba-
ra Wnukowska, Basia inicjatorka „Dzwonu 
zwycięzcy”, propagatorka profilaktyki no-
wotworu piersi, wygrała walkę z rakiem…, 
ale została pokonana przez COVID .
Wydarzenie skierowane było zarówno do 
osób, które sprawują opiekę nad chorym 
niesamodzielnym w warunkach domowych, 
jak i profesjonalistów, w szczególności:
• opiekunek i opiekunów medycznych
• lekarzy pierwszego kontaktu, pielę-

gniarek, rehabilitantów i innych zawo-
dów medycznych

• asystentów osób niepełnosprawnych
• zespołów hospicjum domowego oraz 

długoterminowej opieki pielęgniarskiej
• pracowników socjalnych

• opiekunów faktycznych osób chorych 
niesamodzielnych w domach.

Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio od 
17 lat buduje wiedzę na temat potrzeb osób 
chorych niesamodzielnych, ich opiekunów 
i bliskich. W opiece bazuje na modelu sku-
tecznego działania i najwyższych standar-
dach. Dzieli się wiedzą, dążąc do wywarcia 
pozytywnego wpływu na poprawę jakości 
opieki w Polsce.
Puckie Hospicjum jest autorem portalu 
bliskochorego.pl, stanowiącego realną po-
moc i wsparcie w opiece domowej. Serwis 
powstał w oparciu o doświadczenie inter-
dyscyplinarnego zespołu specjalistów: le-
karza, pielęgniarki, opiekuna medycznego, 
fizjoterapeuty, dietetyka, psychologa i pra-
cownika administracji medycznej.

Zredagowała 
Beata Wilichnowska

Blisko chorego

Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio było 
organizatorem pierwszej swojej konferen-
cji pod tytułem „Człowiek w centrum za-
interesowania, czyli bliskość w opiece nad 
niesamodzielnie chorym”.
Wydarzenie odbyło w dniu 3.12.2021 r. z 
zachowaniem zasad sanitarno-epidemio-
logicznych przy udziale nielicznej grupy 
zaproszonych gości oraz z udziałem blisko 
400 odbiorców online. Udział w konferen-
cji był bezpłatny.
Podczas konferencji poruszane były te-
maty uważności na potrzeby chorego 
i poszanowania dla jego autonomii nie-
zależnie od stanu, w jakim się znajdu-
je. Gośćmi Konferencji byli: Pani Irena 
Samson, wieloletni nauczyciel, przed-

stawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, członek Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, 
która opowiedziała o bliskości w opiece 
nad chorym niesamodzielnym, patrząc 
przez pryzmat zawodu pielęgniarki jako 
spełniania misji, oraz Pani Małgorzata 
Marczewska – mentorka, ekspertka w za-
kresie potencjału emocjonalnego, nauczy-
cielka świadomości emocjonalnej, która 
przedstawiła nam bliskość jako największą 
potrzebę każdej istoty ludzkiej.
Przedstawiciele Zarządu Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, 
Pan Bartosz Mikołajczyk i Krzysztof Tło-
czek, przedstawili prezentację na temat do-
tyku w pracy opiekuna medycznego.
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Serdeczne podziękowanie dla 
Pani beaty Góralskiej 

za czynny udział i wzbogacenie swoją wiedzą debaty na temat KLPR2, 
czyli programu kompleksowego leczenia ran przewlekłych, 

który jest kontraktowany przez NFZ. 
Bardzo trudna sprawa, a zrealizowana wręcz doskonale. 

Dziękujemy również Pani Irenie Samson 
za merytoryczne wsparcie i promowanie naszej OIPiP na arenie ogólnopolskiej. 

DZIĘKUJEMY! 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka

Gratulacje i podziękowania

Komunikat
Informujemy, że zgodnie z obowiązujący-
mi uchwałami nr 18 i 22 VII Krajowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 
20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości 
składki członkowskiej Pielęgniarka/ Położ-
na po przejściu na emeryturę, rentę, świad-
czenie przedemerytalne jest zwolniona 
z opłacania składki członkowskiej. 
Dotyczy to tylko osób niepracujących 
w zawodzie. 
Warunkiem jest złożenie oświadczenia 
o zaprzestaniu wykonywania zawodu!!!
http://oipip.gda.pl/wp-content/uplo-
ads/2021/02/Zaprzestanie.pdf
Niedopełnienie tego obowiązku będzie trak-
towane jako kontynuacja zatrudnienia, co 
skutkuje obowiązkiem opłacania składki.

Pielęgniarki i położne, które posiadają 
status emeryta lub rencisty bądź pobiera-
ją świadczenie przedemerytalne i równo-
cześnie są zatrudnione, zobowiązane są 
do odprowadzania składek członkowskich 
adekwatnie do uzyskanych przychodów 
z dodatkowego źródła zatrudnienia (nie 
dotyczy dochodu z emerytury, renty lub 
świadczenia przedemerytalnego).

Anna Piechowska 

Opinia prawnika: https://www.prawo.pl/
zdrowie/czy-okregowa-izba-pielegniare-
k-i-poloznych-moze-wymagac-od-prac
odawcy-wykazu-pielegniarek-i-polozny
ch,253256.html

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; 

nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

 
Z okazji przejścia na emeryturę

wyrazy uznania i szacunku 
oraz podziękowanie za długoletnią 

współpracę, koleżeństwo, 
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 
 pielęgniarce Mirosławie Kuczyńskiej 

 zdrowia, wszelkiej pomyślności,
 realizacji nowych marzeń 

oraz satysfakcji ze swoich osiągnięć
 życzy

 Katarzyna Pilecka 
Oddziałowa Oddziału Urologii 
wraz z zespołem pielęgniarskim 
7 Szpital Marynarki Wojennej 

z Przychodnią w Gdańsku

SESJA 13
ZALECENIA PTLR W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI
I LECZENIA ZESPOŁU STOPY CUKRZYCOWEJ
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Emerytura – to czas, gdy nie istnieją 
ograniczenia ani zakazy. 

Nawet szef żadnych poleceń nie wydaje. 
Teraz zaczyna się Twoje 

nowe i lepsze życie. 
Dlatego my, Twoje koleżanki z pracy, 

chcemy Ci życzyć radości z życia, 
uśmiechu od ucha do ucha i tego, żebyśmy 

już na zawsze zostały 
w Twoich wspomnieniach.

Pielęgniarki z Oddziału Chirurgii 
i Chirurgii Onkologicznej 

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
im. kontradmirała profesora 

Wiesława Łasińskiego 
w Gdańsku

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

Pani Pielęgniarce Oddziałowej
Mirosławie Kuczyńskiej 

z okazji przejścia na emeryturę 
po 39 latach pracy 

w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie 

chcemy serdecznie podziękować za 
wszystkie lata naszej współpracy. 
Dziękujemy Ci za zaangażowanie 

i wsparcie, na które zawsze mogliśmy 
liczyć, za każdą pomoc i radę, 

za okazane nam serce. 
Dziękujemy za Twoją empatię, 

wyrozumiałość i życzliwość 
w stosunku do pacjenta. 

Odzwierciedleniem Twojej niesamowitej 
charyzmy i pracy zawodowej było 

otrzymanie w 2019 roku 
nagrody im. Aliny Pieńkowskiej.

Serdeczne gratulacje dla naszej 
koleżanki położnej
renaty Matysiak

z okazji otrzymania tytułu
Anioła rodzić po Ludzku 2021.

Życzymy spełnienia marzeń, 
niekończącej się satysfakcji 

z tego, kim jesteś i co robisz oraz 
realizacji zamierzonych celów.
Dziękujemy Reniu, że jesteś 

wśród nas.

mgr Elżbieta Wyborska Naczelna Pielęgniarka
wraz z zespołem pielęgniarek i położnych

Szpital Polski Sztum w Sztumie
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Wyrazy głębokiego współczucia
dla naszej koleżanki

Magdaleny Kapuścińskiej
z powodu śmierci

tAty
składa 

zespół pielęgniarski 
Pomorskiego Centrum Reumatologicznego 

w Sopocie 
wraz z Dyrektorem ds. pielęgniarstwa.

Ukochana osoba nigdy nie umiera,
żyje wciąż w naszych myślach,

sercach, słowach i wspomnieniach.

Łącząc się w bólu z naszą 
Koleżanką barbarą Zajet, wyrazy 

głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ukochanej CÓRKI
składają 

koleżanki i koledzy 
z Oddziału Urologii

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku.

Wyrazy szczerego współczucia dla naszej
 koleżanki Magdaleny Piernickiej

 z powodu śmierci
bAbCI
składają

 Pielęgniarka koordynująca
 wraz ze współpracownikami

z Przychodni MSWiA w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla naszej Koleżanki 
jolanty Załęckiej, 

od wielu lat czynnie zaangażowanej 
w działalność Okręgowej Rady, 

Komisji Socjalnej, 
a obecnie Sądu OIPiP w Gdańsku, 

z powodu śmierci
MĘżA
składa 

cała nasza ORPiP z Przewodniczącą 
Anną Czarnecką na czele

wraz z Organami OIPiP w Gdańsku.

Cześć Jego Pamięci.

Z żałobnej karty
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,

bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Z ogromnym żalem 
przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszej wieloletniej
Pielęgniarki i Kierownika 

Działu Opiekuńczego
PANI IreNy CIĘżAK.

Odznaczona w 2015 roku 
„Złotym Czepkiem”,

bez reszty poświęcała się 
dla drugiego człowieka.

Przez ponad 40 lat praca była 
Jej drugim domem,

a Mieszkańcy i Pracownicy 
drugą, najbliższą rodziną.

Pani Irena była człowiekiem 
o wielkim sercu, nigdy nikomu 

nie odmówiła pomocy, nigdy nie zabrakło 
Jej czasu, aby porozmawiać, 
wesprzeć i pocieszyć innych. 

Siebie stawiała na ostatnim miejscu. 
Zawsze uśmiechnięta, życzliwa, 

pełna empatii. 
Była wzorem do naśladowania zarówno 

jako pracownik, jak i człowiek.
Pani Ireno, na zawsze pozostanie Pani 

w naszych sercach…

Dyrektor i Pracownicy
Domu Pomocy Społecznej 

w Cisewiu

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance renacie Kamińskiej

z powodu śmierci
MAMy
składają 

Koleżanki i Zarząd
Niepublicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej
,,PROFIL-MED” 

MEDYCYNA SZKOLNA 
w Gdańsku.

Najszczersze wyrazy współczucia, 
słowa otuchy i wsparcia kierujemy do 

pielęgniarki elżbiety Knitter 
po nagłej śmierci jej 

MĘżA .
Koleżanki i koledzy 

z Oddziału Neurologii 
Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie.

Naszej koleżance
Małgorzacie Pszczółkowskiej

z powodu śmierci
MAMy

wyrazy serdecznego współczucia 
oraz wsparcia

składa 
zespół pielęgniarski 

Pomorskiego Centrum Reumatologicznego 
w Sopocie 

wraz z Dyrektorem ds. pielęgniarstwa.
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„Wszyscy jesteśmy pielgrzymami 
w tej samej podróży.

 Ale nasze mapy bywają lepsze i gorsze”.
Nelson DeMille

Koleżance
jolancie Załęckiej

w tak trudnych chwilach,
z powodu śmierci 

MĘżA
słowa otuchy i wsparcia

składają
 pielęgniarki i położne 

za Szpitala Dziecięcego Polanki im. 
Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Małgorzacie blicharz

z powodu śmierci
MAtKI
składają

Zarząd i Pracownicy Niepublicznego 
Zakładu Opieki

Zdrowotnej Centrum Medyczne 
„Kaszuby” Spółka z o.o.

w Kartuzach.

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

dla naszej koleżanki
ewy Kasiury

z powodu śmierci
MAMy
składa

personel Stacji Dializ Diaverum
w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Krystynie łempickiej

z powodu śmierci
tAty

Koleżance Krystynie Pruskiej
z powodu śmierci

MAMy

składają 
Koleżanki i Zarząd

Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej 

,,PROFIL-MED” 
MEDYCYNA SZKOLNA w Gdańsku.

Jesteśmy z Wami myślami 
w tak trudnej chwili.

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Karolinie bronk

z powodu śmierci
OjCA

składają
Zarząd i Pracownicy Niepublicznego 

Zakładu Opieki
Zdrowotnej Centrum Medyczne 

„Kaszuby” Spółka z o.o.
w Kartuzach.

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

Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić’’.

ks. J. Twardowski

Drogiej koleżance i wspaniałej osobie
basi Zajet

wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy 

z powodu śmierci
CÓRKI ANEty

składa 
Mirka Kuczyńska.

Wyrazy głębokiego współczucia
naszej koleżance
Sylwii Marcinke
w powodu śmierci 

tAty
składają 

współpracownicy 
z Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Koleżance Genowefie bieńkowskiej 

z powodu śmierci 
MĘżA 
składają 

Współpracownicy 
z Niepublicznego Zakładu 

Medycyny Szkolnej PRO-MED 
w Kartuzach.

Kondolencje dla naszej 
Koleżanki jolanty resiak, 

od wielu lat czynnie zaangażowanej 
w doskonalenie zawodowe pielęgniarek, 

z powodu śmierci
MĘżA
składa 

OIPiP w Gdańsku 
z Przewodniczącą Anną Czarnecką.

Pokój Jego Duszy.

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, 
że zasłużył sobie na niebo”.

Koleżance Krystynie Pruskiej
najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci 
MAMy
składają

koleżanki z NZMSz PRO-MED
w Kartuzach.
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Naszej koleżance joannie Ćwikałowskiej
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
OjCA

składają 
położne 

z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
Szpitala św. Wojciecha na Zaspie.

Naszej koleżance Monice Parcej
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
OjCA

składają 
położne 

z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
Szpitala św. Wojciecha na Zaspie.

Szczere wyrazy współczucia
naszej koleżance

Małgorzacie Połom
z powodu śmierci 

MĘżA
składają 

koleżanki i koledzy z Oddziału 20 C 
wraz z Zarządem Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego w Gdańsku.

Wyrazy współczucia dla Naszej Koleżanki
Katarzyny juskowiak

z powodu śmierci 
MĘżA
składają 
położne 

z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
Szpitala św. Wojciecha na Zaspie.

jolancie resiak
z powodu śmierci 

MĘżA 
wyrazy głębokiego współczucia 

składają
koleżanki i pracownicy 

z PULS-MEDIC.

Są sytuacje, gdy całkowicie brakuje słów,
każde z nich staje się banalne...

Pamięć jest droższa od słów...

Wspaniałej koleżance 
basi Zajet z rodziną

płynące z głębi serca wyrazy 
współczucia i otuchy

z powodu śmierci
teŚCIA

składa 
Mirka Kuczyńska.

Nigdy nie jesteśmy na to gotowi... 
Zawsze za wcześnie, zawsze mocno boli.

Koleżance Marzenie Szulc 
płynące z głębi serc wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
tAty

składają 
Zarząd i członkowie OZZPiP przy Szpitalu 

Specjalistycznym w Kościerzynie.

Wszyscy od dziecka uczyli Nas, jak kochać, ale 
nikt, jak przestać...

Koleżance Danucie Zagubień 
płynące z głębi serc wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
MĘżA
składają 

Zarząd i członkowie OZZPiP 
przy Szpitalu Specjalistycznym 

w Kościerzynie.

Z głębokim żalem żegnamy 
Naszą serdeczną koleżankę

POłOżNĄ
jOLANtĘ ADAMKOWSKĄ.

Pozostanie na zawsze w Naszej pamięci.
Wyrazy współczucia najbliższym 

składają 
położne 

z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 
Szpitala św. Wojciecha na Zaspie.

,,Nie smućcie się, nie płaczcie,
nie krzyczcie, nie wołajcie.

Jestem przy Was na zawsze,
więc mnie już nie szukajcie”.

Naszej koleżance
Małgorzacie Lezner

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OjCA
składa

personel Oddziału 
Chirurgii Urazowej i Ortopedii
7 Szpitala Marynarki Wojennej

w Gdańsku Oliwie.
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