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Kalendarium

2 lutego
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w obradach Wojewódzkiej Ko-
misji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Szczególnie w dzisiejszych czasach natłoku informacji pragnę podkreślić, że:
CZYTANIE INFORMACJI Z PEWNEGO ŹRÓDŁA POMAGA UNIKNĄĆ 

NIEPOTRZEBNEGO STRESU i PODNOSZĄCEGO SIĘ CIŚNIENIA, 
A NAWET KONFLIKTÓW…

Jesteśmy zobowiązani przekazywać Państwu informacje z naszej działalności i czynimy 
to regularnie w KALENDARIUM, a także zamieszczamy ważne zawodowo informacje 

w biuletynie, na stronie internetowej oraz jeszcze dynamiczniej na FB.

Zarówno kalendarium, jak i protokoły z prac Prezydium ORPiP w Gdańsku oraz Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych, a także artykuły i porady prawne pokazują, jak 
wiele dzieje się w Samorządzie Zawodowym, który wspólnie współtworzymy. Nasze licz-
ne działania realizowane są nie tylko w biurze Izby, lecz także w szerokim terenie oraz 
dosłownie codziennie na łączach on-line. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, niosąc również 
pomoc na bieżąco – telefonicznie. 

Wypracowaliśmy współpracę z Partnerami, zapewniając Państwu szeroką gamę webi-
narów, z których możecie korzystać całkowicie bezpłatnie. Szczególnie polecam nie tylko 
te z poszczególnych dziedzin, ale i te ogólne z szerokim zakresem wiedzy na temat bez-
piecznego wykonywania naszych zawodów – realizowane pod egidą ORzOZ w Gdańsku. 
Prewencja, jak i znajomość prawa są niezwykle ważne w naszych wysoce odpowie-
dzialnych profesjach.

Z wyrazami szacunku,
Anna Czarnecka

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 

3 lutego
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w webinarium – de facto w konferencji 
on-line zorganizowanej przez OIPiP w Gdańsku bezpłatnie dzięki współpracy z Inter 
Polska. To była potężna dawka wiedzy prawnej z zakresu bezpiecznego wykonywania 
naszych zawodów oraz przeciwdziałania agresji. Konferencja cieszyła się wielkim zain-
teresowaniem, dlatego kolejną planujemy zrealizować już w kwietniu lub maju. Pieczę 
nad webinarium w ramach prewencji zawodowej sprawował ORzOZPiP w Gdańsku.
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc przewodniczyła w postępowaniu 
konkursowym w UCK na stanowisko Pie-
lęgniarki Oddziałowej Kliniki Położnictwa 
i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej 
i Endokrynologii Ginekologicznej UCK. 

7 lutego 

8 i 17 lutego
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła jako Członek w obradach Prezydium 
NRPiP w trybie on-line ze względu na trwający/nieodwołany czas epidemii. Jak zwykle 
omówiono wiele istotnych spraw i podjęto wiele ważnych uchwał. Anna Czarnecka uczest-
niczyła także w obradach Konwentu Przewodniczących naszych Izb z całej Polski. Bieżące 
informacje znajdziecie na stronie: www .nipip .pl 
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...ciąg dalszy

 9 lutego
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w konferencji on-line zorganizowanej 
dla Członków naszej OIPiP bezpłatnie przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego. Konferencja obejmowała liczne zagadnienia nt. COVID-19, EPIDEMII, PAN-
DEMII. Ze względu na ogromne zainteresowanie i zachodzące dynamicznie zmiany 
w tematycznych przepisach konferencję zorganizowano raz jeszcze w dniu 28 lutego. 
Bardzo dziękujemy Przewodniczącej Komisji dr Krystynie Paszko za zaangażowanie 
i aktywność, a Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych za przychylenie się do 
pokrycia jej kosztów. Webinarium w ramach prewencji zawodowej czynnie wspierał 
ORzOZPiP w Gdańsku. WSPÓŁPRACA DAJE WYNIKI!

...ciąg dalszy
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy
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9 lutego
Odbyło się zebranie 
Zespołu ds. bezpie-
czeństwa Wojewódz-
kiej rady Dialogu 
Społecznego. tema-
tem spotkania były 
zachowania suicy-
dalne wśród dzieci 
i młodzieży. Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku re-
prezentowała jako za-
proszony Gość Jolanta 
Zając, Przewodnicząca 

Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania. Na spotkaniu Naczelnik 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Pani Iwona Kuczyńska przedstawiła prezen-
tację dotyczącą samobójstw wśród dzieci i młodzieży oraz działania Policji na rzecz za-
pobiegania samobójstwom. Jolanta Zając omówiła działania Pielęgniarek w Środowisku 
Nauczania i Wychowania w tym zakresie, zwłaszcza rolę Pielęgniarek w diagnozowaniu 
problemu, jak i współpracę z Gronem Pedagogicznym i Zespołem Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w udzielaniu wsparcia w przypadkach tego wymagających.

...ciąg dalszy

10 lutego
Długoletnia, wieloaspektowa współpraca Gdańskiego Samorządu Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, realizowana i kontynuowana 
płynnie jeszcze od czasów Pierwszej Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku Władysławy 
Murawskiej, owocuje wysokim profesjonalizmem kształcenia i rozwojem naszych pro-
fesji. Od dwóch ostatnich kadencji bierzemy w tym czynny udział poprzez promowanie 
naszego Samorządu Zawodowego pod egidą Członka ORPiP dr Katarzyny Kretowicz. 
Studenci, a potem już absolwenci uczelni doskonale potrafią odróżniać Samorząd Zawo-
dowy od np. Związków Zawodowych, a także wiedzą, jak skutecznie i szczodrze można 
korzystać z przynależności do Samorządu. Dowiadują się o funkcjonalności całej OIPiP 
– ze wszystkimi Organami, tj. Rada, Rzecznik, Sąd i Komisja Rewizyjna – zarówno na 
poziomie okręgowym, jak i krajowym. 
W dniu 10 lutego 2022 r. po raz kolejny przedstawiciele Gdańskiego Samorządu Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych spotkali się z dr hab. Aleksandrą Gaworską-Krzemiń-
ską – p.o. Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu. 
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...ciąg dalszy...ciąg dalszy
W murach Gdańskiej Uczelni Medycznej o szerokich horyzontach i bogatych tradycjach 
omawiano kolejne osiągnięcia, ale i problemy, które de facto są wspólne, gdyż mamy wiele 
wspólnych celów. Głównym z nich jest odbudowa Kadry Pielęgniarskiej, która w ostatnich 
latach znacząco stopniała, zagrażając wręcz polskiemu systemowi ochrony zdrowia. Nasz 
Samorząd Zawodowy wielokrotnie wspólnie z dr hab. Aleksandrą Gaworską-Krzemińską, 
jeszcze jako Konsultantem Wojewódzkim, podkreślał to zagrożenie w najwyższych gre-
miach. Obecnie jest to ogromne wyzwanie.
Bogato wyposażona Uczelnia, Centrum Symulacji Medycznych w strukturach GUMed-u, 
które zwiedzaliśmy, stanowią nie tylko źródło satysfakcji władz uczelni i wykładowców, 
ale wszystkich pracowników i studentów – a przede wszystkim dają szeroki wachlarz moż-
liwości i realizacji zajęć praktycznych na wysokim poziomie przez studentów kierunków 
medycznych. 
Przewodnicząca ORPiP Pani mgr Anna Czarnecka przedstawiła i omówiła problem sy-
tuacji Kadry Pielęgniarek i Położnych: stan obecny z prognozą na 2022 r. W Gdańskim 
Okręgowym Rejestrze PWZ jest zarejestrowanych 15019 osób, w tym 13251 Pielęgnia-
rek i 1768 Położnych.
Wśród ww. kadry prawa emerytalne nabyło oraz nabędzie w 2022 roku 2325 osób 
(Pielęgniarek – 2059 i Położnych – 266).

Dlatego każde działania na rzecz kształcenia nowej Kadry oraz wspierania tej pracu-
jącej są niezwykle ważne dla nas Wszystkich.
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...ciąg dalszy 21 lutego
W Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskie-
go odbyła się dwudniowa konferencja po-
święcona problematyce imigrantów „Wraż-
liwość i kompetencje międzykulturowe 
w opiece medycznej”, na kanwie których 
organizatorzy – Centrum Wsparcia Imigran-
tów i Imigrantek, Europejski Fundusz Azy-
lu Migracji i Integracji – postanowili zde-
finiować główne zagadnienia wymagające 
usprawnienia. Prelegenci wraz z uczestnika-
mi szukali przyczyn, definiowali problemy 
imigrantów w obszarach kształcenia, pracy, 
zdrowia czy opieki społecznej.
Członkini Zarządu Województwa Pomor-

skiego i jednocześnie Przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Migracyjnej przy Urzędzie 
Wojewody Pani Agnieszka Kapała-Sokalska, przedstawiła politykę Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego w zakresie świadczeń medycznych i integracji imigrantów . 
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych reprezentowały panie z bogatym bagażem 
doświadczeń praktycznych i merytorycznych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, w oddzia-
le położniczo-ginekologicznym czy środowisku nauczania, wychowania dzieci i młodzieży. 
W pierwszym panelu dyskusyjnym zarówno Pani Katarzyna Kołduńska – specjalistka 
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej – jak i Pani Anna Majda-Sandomierska 
– położna, koordynator oddziału położniczo-ginekologicznego, zwróciły uwagę na proble-
my pacjentów w zakresie potrzeb biopsychospołecznych, wynikające z różnic międzykul-
turowych. Ponadto Panie podkreśliły, że w holistycznym procesie promowania, umacnia-
nia zdrowego stylu życia, leczenia, pielęgnowania czy wsparcia opieki społecznej spory 
problem stanowi bariera językowa, zarówno w środowisku pacjenta, jak i w systemie opie-
ki medycznej czy życia społecznego. 
Pani Waja Jablonowska, prowadząc drugi panel dyskusyjny, podkreśliła, że Podmioty 
Lecznicze w Województwie Pomorskim odnotowują znaczący wzrost pacjentów z Ukra-
iny, Białorusi, Rosji. Dlatego przyjęty w 2016 roku model realizacji misji Wsparcia Imi-
grantów i Imigrantek, we wzmacnianiu usług publicznych, jest tak ważny i musi być 
usprawniany dla obu stron. W dyskusji doświadczona pielęgniarka w zakresie opieki nad 
dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania – Pani mgr Jolanta Zając – 
omówiła zakres świadczeń realizowanych u obcokrajowców. Podkreśliła z pełną odpowie-
dzialnością, iż każdy uczeń w szkole, bez względu na przynależność narodową, jest objęty 
pełną opieką pielęgniarską, ma wsparcie pedagoga, psychologa. 
Ratownik medyczny i pielęgniarka w jednej osobie – Pani Emilia Stubińska potwierdziła, że 
trudności w komunikacji słownej stanowią dla personelu medycznego niemały problem, cho-
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...ciąg dalszy
ciażby w zebraniu danych osobowych, informacji o stanie zdrowia itp. Ta bariera pogłębia stan 
zagrożenia zdrowia i życia u obcokrajowców. W podsumowaniu swej wypowiedzi Pani Emilia 
Stubińska podkreśliła, iż każdy imigrant objęty jest udzielaniem pomocy przez personel me-
dyczny w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, jak i Zespołach Ratownictwa Medycznego. 
W podsumowaniu konferencji „Wrażliwość i kompetencje międzykulturowe w opiece 
medycznej” Panie Agnieszka Kapała-Sokalska i Waja Jablonowska podkreśliły, że należy 
kontynuować przyjęty wektor działań na rzecz Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Ko-
rzystając z doświadczeń: przedstawicieli, specjalistów, pracowników, Samorządów Zawo-
dowych Medyków, Samorządów Terytorialnych wraz z instytucjami działającymi w ich 
obszarze czy wsparcia Organizacji Pozarządowych, możemy spotęgować wrażliwość 
i kompetencje międzykulturowe, możemy usprawniać obszary systemu opieki medycznej 
oraz minimalizować bariery komunikacyjne.

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

22 lutego 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc brała udział w warsztatach zwią-
zanych z tematyką wielokulturowości 
w II części konferencji w Urzędzie Mar-
szałkowskim współorganizowanej z OIPiP 
w Gdańsku (konferencja hybrydowa).

24 lutego
Już w tym dramatycznym dniu 
nasza OIPiP na FB umieściła ko-
munikat: Pragniemy wyrazić peł-
ną solidarność z całą Ukrainą, 
a w szczególności z naszymi Ko-
leżankami i Kolegami, ukraiński-
mi pielęgniarkami, pielęgniarzami 
i położnymi. 
Jesteśmy z Wami!

25 i 26 lutego
Pracownicy OIPiP w Gdańsku oraz Osoby Funkcyjne – osobiście zakupili rzeczy, które 
Przewodnicząca Anna Czarnecka pilnie przekazała w imieniu całej OIPiP w dniu 28 lutego 
na akcję zorganizowaną na rzecz Uchodźców z kraju objętego wojną. Przez kolejne dni, 
tygodnie nadal włączaliśmy się i włączamy w wiele akcji, wspierając uchwałami i celo-
wanymi zakupami. Skierowaliśmy również komunikat o pomocy do naszych Koleżanek 
i Kolegów Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych z Ukrainy, a szczególnie tych, którzy 
już są Członkami naszej OIPiP w Gdańsku, a teraz przeżywają dramat rodzinny, życiowy.
Składamy szczególne podziękowania dla każdej Pielęgniarki, Pielęgniarza, Położnej i Po-
łożnego za Wasze serca i czynione dobro dla potrzebujących.
W sobotę 4 marca Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc z zaangażowaniem 
wspierała kolejną akcję. Następne już zapowiadają się w kolejnym tygodniu i kolejnym...
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...ciąg dalszy 28 lutego
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc brała udział w webinarium epi-
demiologicznym organizowanym przez 
OIPiP w Gdańsku.

1 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w Prezydium NRPiP oraz w obradach 
Konwentu Przewodniczących ORPiP z całej Polski w trybie on-line. Omówiono wiele 
istotnych spraw i podjęto wiele ważnych uchwał. Polecamy bieżące informacje na stronie: 
www .nipip .pl
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7 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła jako współorganizator w konferencji 
on-line nt. PROFESJONALNEGO WYRAŻANIA EMOCJI. Dzięki współdziałaniu 
w firmą MEDchart nasza OIPiP rozpoczęła cykl ciekawych i praktycznych webina-
riów, bezpłatnych dla Członków OIPiP w Gdańsku.

...ciąg dalszy

Komunikatem może być:
•• słowo, zdanie, 

wypowiedź
•• milczenie
•• obraz
•• dźwięk, muzyka
•• dotyk
•• zapach

•• smak
•• gest
•• mimika twarzy
•• pantomimika (pozycja/

postawa/ruch ciała)
•• wygląd zewnętrzny 

(ubranie, uczesanie)
•• kolor skóry

•• płeć
•• pozycja społeczna 

(jej atrybuty)
•• sztuka
•• pogoda
•• czas
•• miejsce
•• milczenie
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...ciąg dalszy 8 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w Prezydium NRPiP w trybie on-line. 
Omówiono wiele istotnych spraw i podjęto wiele ważnych uchwał. Polecamy bieżące in-
formacje na stronie: www .nipip .pl

10 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady Prezydium ORPiP w Gdańsku w for-
mie hybrydowej. Podjęto wiele uchwał i omówiono niezwykle ważne bieżące sprawy oraz 
działania. 
Następnie odbyła się KONTROLA KOMISJI REWIZYJNEJ realizacji budżetu 2021 roku 
oraz przygotowanego na marcową Radę – planu budżetu 2022. To niezwykle trudne zada-
nie i wyzwanie, bo przed nami cała masa nie tylko nowych zadań i np. modernizacja sys-
temu Rejestru Pielęgniarek i Położnych, ale i wielkich niewiadomych. Kontrola wypadła 
POZYTYWNIE.

16 marca
Przedstawicielki ORPiP w Gdańsku: Anna Czarnecka i Ewa Bogdańska-Bóll zrealizowa-
ły uchwałę Prezydium dotyczącą wsparcia akcji pomocy UCHODŹCOM zorganizowanej 
przez zaprzyjaźnioną z Izbą Parafię pw. Chrystusa Króla w Gdańsku (która bezpłatnie 
użyczała miejsce do działań Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Katolickich) oraz 
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...ciąg dalszy
Szkołę Podstawową nr 58, która przez ostatnie lata wspierała nasze szkolenia, użyczając 
bezpłatnie klasy na przeprowadzenie zajęć dla naszych Członków. Nowe czasy, nowe wy-
zwania = nowe zadania.

ponadto w lutym i marcu
Przewodnicząca Anna Czarnecka nadal wg potrzeb zwoływała i prowadziła prace Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego działającego przy OIPiP w Gdańsku. Działania Zespołu są ak-
tywne i rozwiązują sprawy kryzysowe na bieżąco.

Poznaj swój Samorząd Zawodowy 
już na początku swojej 
kariery zawodowej

W ramach kontynuacji kilkuletniego 
współdziałania Przewodniczącej ORPiP 
w Gdańsku Anny Czarneckiej z GUMed  
w marcu 2022 roku przedstawicielki naszej 
OIPiP, a konkretnie Pracownik Okręgowe-
go Rejestru Prawa Wykonywania Zawodu 
przy OIPiP w Gdańsku – Pani Anna Pie-
chowska wraz z Panią Ewą Bogdańską-
-Bóll – Skarbnikiem naszego Samorządu 
Zawodowego, kilkukrotnie spotkały się ze 
studentami II roku Kierunku Położnictwo 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
W ramach wieloletniej współpracy Samo-
rządu z Uczelnią czynny udział w spotka-
niach bierze Pani dr Katarzyna Kretowicz 
– członek ORPiP, a zarazem nauczyciel 
akademicki GUMed-u.

Pracownik Okręgowego Rejestru Pra-
wa Wykonywania Zawodu przy OIPiP 
w Gdańsku Pani Anna Piechowska prze-
kazała główne zasady i praktyczne aspekty 
związane z uzyskaniem dokumentu PWZ. 
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W swej prezentacji szczególnie zwróci-
ła uwagę przyszłych adeptów zawodu na 
rangę i ważność Prawa Wykonywania Za-
wodu Położnej. To dokument, który daje 
nam uprawnienia, samodzielność i odpo-
wiedzialność podczas realizacji świadczeń 
medycznych. Zaakcentowała, iż członek 
samorządu winien zawsze pamiętać o nie-
zwłocznym aktualizowaniu danych w nim 
zawartych, jeżeli uległy one zmianie. 
Skarbnik ORPiP w Gdańsku Pani Ewa 
Bogdańska-Bóll przedstawiła organizację 
i zadania Samorządu Zawodowego Pielę-
gniarek i Położnych. Studenci dowiedzieli 
się wiele na temat zakresu działań i obo-
wiązków ORPiP, jak również wszystkich 
innych Organów. Przyszłe absolwentki 
GUMed-u dowiedziały się o funkcjonalno-
ści całej OIPiP – ze wszystkimi organami, tj. 
Radą, Rzecznikiem, Sądem i Komisją Rewi-
zyjną – zarówno na poziomie okręgowym, 

jak i krajowym. Przynależność 
do Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych jest ustawowo 
obligatoryjna, tak samo jak ak-
tualizacja wiedzy. Identycznie 
mają inne niezwykle ważne 
zawody/profesje. To obowią-
zek, ale i zaszczyt oraz prestiż 
zawodowy. Nasz Samorząd 
sprawuje pieczę nad należy-
tym wykonywaniem profesji 
Pielęgniarki i Położnej, Pielę-
gniarza oraz Położnego, określa 
i upowszechnia zasady etyki 
zawodowej, ustala standardy 
zawodowe i kierunki rozwoju 
pielęgniarstwa, położnictwa. 
Reprezentowanie i ochrona na-
szych zawodów ściśle korelują 
z promocją, a w konsekwen-

cji mają integrować i scalać nasze Środo-
wisko. Krótko mówiąc, przyszłe położne 
i członkinie samorządu poznały zarys swoich 
obowiązków i praw. Wiedzą, jakie są moż-
liwości pomocowe, a także jak skutecznie 
z nich korzystać. Pani Ewa Bogdańska-Bóll 
wymieniła też, jak lawinowo wzrasta liczba 
zobowiązań i zadań związanych z prowadze-
niem rejestru PWZ i prewencji zawodowej, 
nakładanych na Samorząd przez Minister-
stwo Zdrowia oraz przepisy prawne. Dotacja 
finansowa z MZ przeznaczona między inny-
mi na prowadzenie rejestru PWZ czy działal-
ność prewencyjną od kilkunastu lat nie ulega 
zmianie i jest „groszowa”. Mimo to Organy 
Samorządu Zawodowego realizują je obliga-
toryjnie i terminowo na wysokim poziomie 
przy dofinansowaniu ze składek Członków.

Ewa Bogdańska-Bóll 
Skarbnik OIPiP w Gdańsku

Stanowisko NRPiP 
w sprawie Ukrainy
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Prezydium

W dniu 25 lutego 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. 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 podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1115/VII P/22 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez Wyższą Szko-
łę Gospodarki w Bydgoszczy – kurs 
specjalistyczny Resuscytacja krąże-
niowo-oddechowa.

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał Nr: 187/IPP/PPL/22/C, 
188/IPP/PPL/22/C w sprawie wykre-
ślenia z rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą (Re-
jestr Praktyk Zawodowych) wpisu 
w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych (2 wykre-
ślenia indywidualnych praktyk pielę-
gniarskich).

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 

Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły Nr 2351/Z/VII/2022 do Uchwały 
Nr 2374/Z/VII/2022. Stwierdzenia 
7 (w tym 1 pielęgniarz), wykreślenia 
12 (w tym 1 położna i 1 położny), du-
plikat 1, wpis 4 (w tym 2 położne). 

7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1116/VII P/22 
w sprawie kontynuacji grupo-
wego ubezpieczenia NNW Pielę-
gniarek i Położnych podnoszą-
cych swoje kwalifikacje zawodowe 
i odbywających praktyki zawodowe 
w ramach kursów kwalifikacyjnych 
i szkoleń organizowanych przez 
OIPiP w Gdańsku. 

8. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1117/VII P/22 w sprawie 
przyjęcia i realizacji protokołu Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego z dnia 
23  lutego 2022 r. rozpatrzonych wnio-
sków złożonych do Komisji Socjalnej 
o przyznanie zapomóg losowych plus 
ich realizacja. Przyznane zapomogi 
opiewają na łączną kwotę 11 800.00 zł 
brutto (jedenaście tysięcy osiemset 
00/100) i pochodzą z budżetu Komi-
sji Socjalnej.

9. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1118/VII P/22 w sprawie 
przyjęcia i realizacji protokołu Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego z dnia 
23 lutego 2022 r. rozpatrzonych wnio-
sków złożonych do Komisji Socjalnej 
o przyznanie zapomóg losowo-zdro-
wotnych z tytułu zachorowania na CO-
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VID-19 plus ich realizacja. Przyznane 
zapomogi opiewają na łączną kwotę 
7 000.00 zł brutto (siedem tysięcy 
00/100) i pochodzą z budżetu Komi-
sji Socjalnej. 

10. Rozpatrzenie wniosku Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej ORPiP 
w Gdańsku oraz Przewodniczącej Ko-
misji ds. Pielęgniarek Epidemiologicz-
nych w sprawie sfinansowania webina-
rium dla członków OIPiP w Gdańsku, 
organizowanego przez Komisję ds. 
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 
i Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej OIPiP w Gdań-
sku. Temat „ Aktualna sytuacja epide-
miczna pielęgniarek i położnych z po-
wodu COVID-19”. Szkolenie on-line 
odbędzie się 28 lutego 2022 r., a po-
prowadzi je ekspert Naczelnej Rady 
Lekarskiej do walki z COVID-19. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
1119/VII P/22 w tej sprawie . 

11. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1120/VII P/22 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go prowadzonego przez KORA ME-
DICA Sp. z o.o.:
• kurs specjalistyczny Ordynowa-

nie Leków i Wypisywanie Recept 
Część I,

• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-
stwo Środowiska Nauczania i Wy-
chowania.

12. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1121/VII P/22 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 

podyplomowego prowadzonego przez 
Servmed:
• kurs specjalistyczny Wykonanie 

i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego u dorosłych – kurs 
specjalistyczny Resuscytacja krą-
żeniowo-oddechowa,

• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-
stwo anestezjologiczne i inten-
sywnej opieki w położnictwie i gi-
nekologii dla położnych, edycja 
III Gdańsk. 

13. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1122/VII P/22 
w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych 
kursu specjalistycznego ,,Wykonywa-
nie i ocena testów skórnych” organi-
zowanego przez PHU COM-BO MA-
RIUSZ WRÓBLEWSKI.

14. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1123/VII P/22 
w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych 
kursu specjalistycznego ,,Terapia bólu 
przewlekłego u dorosłych” organizo-
wanego przez PHU COM-BO MA-
RIUSZ WRÓBLEWSKI. 

15. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1124/VII P/22 w sprawie 
zmiany składu Członkowskiego Komi-
sji ds. Recept.

16. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
• APeL Okręgowej Izby Pielę-

gniarek i Położnych w Poznaniu 
dotyczący nieetycznego działa-
nia Pana Mariusza Mielcarka 

na jego portalu, gdzie zosta-
ją naruszone zasady zapisane 
w Kodeksie etyki Zawodowej 
Pielęgniarki i Położnej rP, jak 
również treści publikowane, 
ktore wielokrotnie godzą w pod-
stawy działania Samorządu Pie-
lęgniarek i Położnych. Prezy-
dium Okręgowej rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku 
podjęło w tej sprawie APeL, 
który zostanie przesłany do Pre-
zes Naczelnej rady Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, Pani 
Zofii Małas, jak i do wszystkich 
Okręgowych rad Pielęgniarek 
i Położnych w kraju, 

• pismo skierowane do Prezydium 
OrPiP przez Przewodniczącego 
Komisji ds. recept. jest to pi-
smo odnoszące się do pisma kie-
rowanego do MZ dotyczącego 
rozszerzenia kompetencji pie-
lęgniarek/położnych z tytułem 
magistra, posiadających specja-
lizację z uprawnieniami do or-
dynowania leków i wystawiania 
recept z dnia 27.01.2022 r. 

17. Zakończenie zebrania.

W dniu 10 marca 2022 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 6 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej.
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 1125/VII P/22 
w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzi-
nie Pielęgniarstwo internistyczne, or-
ganizowanego przez Fundację Pretium 
z siedzibą we Wrocławiu.

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 189/IPP/PPL/22/C 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-
wych) wpisu w rejestrze indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położnych 
(1 wykreślenie indywidualnej praktyki 
pielęgniarskiej).

6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 2375/Z/
VII/2022 do Uchwały Nr 2388/Z/
VII/2022. Stwierdzenia 3 (w tym 
1 pielęgniarz), wykreślenia 2, duplikat 
3, wpis do rejestru 6 (w tym 4 położne 
i 1 pielęgniarz). 

7. Przedstawienie wniosku Pani Prezes Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie wsparcia finansowego dla Sto-
warzyszenia Polska Misja Medyczna ce-
lem realizacji akcji zakupu niezbędnych 
środków medycznych, higienicznych 
i przekazania ich potrzebującej ludności 
z Ukrainy. Podjęcie jednogłośnie Uchwa-
ły Nr 1126/VII P/22 w tej sprawie . Po-
moc finansowa została przyznana 
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w kwocie 2000.00 zł brutto (dwa 
tysiące 00/100) – pochodzi z budże-
tu przeznaczonego na współpracę 
OIPiP z innymi organizacjami.

8. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1127/VII P/22 
w sprawie wsparcia finansowego ce-
lem realizacji akcji ,,Solidarni z Ukra-
iną” organizowanej przez Szkołę Pod-
stawową Nr 58 i Parafię pod wezwa-
niem Chrystusa Króla w Gdańsku na 
zakup niezbędnych środków medycz-
nych, higienicznych i przekazania 
ich potrzebującej ludności z Ukrainy. 
Pomoc finansowa została przyzna-
na w kwocie 2000.00 zł brutto (dwa 
tysiące 00/100) – pochodzi z budże-
tu przeznaczonego na współpracę 
OIPiP z innymi organizacjami.

9. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 1128/VII P/22 
w sprawie przyjęcia i realizacji proto-
kołu Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go z dnia 10 marca 2022 r. rozpatrzo-
nych wniosków złożonych do Komisji 
Socjalnej o przyznanie zapomóg loso-
wych plus ich realizacja. Przyznane 
zapomogi opiewają na łączną kwotę 
5400.00 zł brutto (pięć tysięcy czte-
rysta 00/100 zł) i pochodzą z budżetu 
Komisji Socjalnej. 

10. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka omówiła:
• projekt zasad dotyczących przyj-

mowania do pracy Pielęgniarek 
i Położnych z Ukrainy w czasie 
trwania działań wojennych. Obo-
wiązujące przepisy zostaną opu-
blikowane przez Ministerstwo 
Zdrowia,

• zasady dotyczące odwoływania 
stanu pandemii COVID, który 
został wprowadzony przez Świa-
tową Organizację Zdrowia i przez 
nią może być odwołany,

• Biuletyn Sprawozdawczy Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku za rok 2021, 
który został przesłany do Człon-
ków ORPiP oraz Delegatów na 
Zjazd z prośbą o szczegółowe za-
poznanie się z materiałem w nim 
zawartym. Wszelkie informacje 
zamieszczone w biuletynie będą 
niezbędne do podejmowania 
uchwał na najbliższym zebraniu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku w dniu 
25 marca 2022 r.,

• inwestycje poczynione w związ-
ku z modernizacją serwerowni, 
bieżącymi remontami, jak i inne 
zakupy konieczne do prawidło-
wego funkcjonowania Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku,

• odpowiedzialność karną za udo-
stępnienie własnego LOGINU 
używanego do logowania się do 
dokumentacji medycznej innym 
osobom. Komunikat w tej sprawie 
zamieszczony jest na stronie inter-
netowej OIPiP w Gdańsku,

• podwyższone stawki zapomóg 
przyznawanych przez Komi-
sję Socjalną z powodu ciężkich 
chorób i zdarzeń losowych oraz 
stawki poszczególnych refunda-
cji z tytułu ukończenia kształce-
nia podyplomowego dla Pielę-
gniarek i Położnych. Decyzja ta 

możliwa była tylko dzięki prze-
myślanemu prowadzeniu gospo-
darki finansowej OrPiP,

• zgłoszony akces do udziału w bar-
dzo obszernym i ważnym projek-
cie z Unii Europejskiej dotyczą-
cym kształcenia podyplomowego 
dla Pielęgniarek i Położnych, 

w ramach którego prowadzone 
będą kursy kwalifikacyjne i kursy 
specjalistyczne. 

11. Zakończenie zebrania.
 

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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NASZE INTERWENCJE
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ALARMUJEMY OD LAT o dramatycznie 
topniejącej liczbie NASZEJ KADRY

NAJNOWSZY RAPORT DLA 
WŁODARZY POMORZA
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OIPiP w Gdańsku zachęca do prenumeraty
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Archiwum dokumentów 
osobowych w OIPiP w Gdańsku

Nasi Szanowni Członkowie: Pielęgniar-
ki i Położne oraz Pielęgniarze i Położni, 
warto, abyście Państwo wiedzieli, że Wa-
sza OIPiP prowadzi zgodnie z przepisami 
prawa archiwum dokumentów od chwili, 
gdy każdy z Was zwrócił się do nas o wy-
danie lub przepisanie Prawa Wykonywania 
Zawodu. Każdy Członek Izby posiada swo-
ją teczkę osobową i w razie np. zagubienia 
przez Was dokumentu możecie zwrócić się 
do nas o jego odpis.
Archiwum misternie uporządkowane było 
10 lat temu i prowadzone przez emerytowa-
ną Panią Pielęgniarkę Ewę Bebel. Wszyst-
kie kontrole dokonywane przez Archiwum 
Państwowe dzięki naszej współpracy były 
bardzo pozytywne, a nowe zalecenia – re-
alizowane na bieżąco .
Do dziś nie ma tematycznych normatyw 
prowadzenia archiwum przez OIPiP, dla-
tego niezwykle istotnymi drogowskazami 
działań były dla nas i są kontrole Archi-
wum Państwowego. Dokumentacja jest 
bardzo obszerna, gdyż zbiór zawiera nawet 
dokumentację przejętą od Wojewody Po-
morskiego, który przed 30 laty realizował 
część zadań związanych z nadawaniem 
nam uprawnień zawodowych.
W dniu 23 lutego 2022 r. Pani Ewa przeka-
zała archiwum z pełną jego uporządkowaną 
zawartością swojej następczyni – Koordy-
natorowi Działu Prawa Wykonywania Za-
wodu pod egidą Przewodniczącej ORPiP 
w Gdańsku.

Nasze potężne ARCHIWUM OSOBOWE 
składa się z III części: najstarszej – histo-
rycznej (sprzed 30 lat), z części obejmującej 
wszystkie kadencje działalności OIPiP oraz 
z części bieżącej – rozrastającej się dosłow-
nie codziennie… Wszystkie części zobowią-
zani jesteśmy zachować z dbałością przez 
dziesiątki lat. Zapewniam Państwa, co rów-
nież potwierdzają tematyczne kontrole, że 
wywiązujemy się należycie również i z tego 
podyktowanego prawem obowiązku.
Ponadto prowadzone jest oczywiście ar-
chiwum dokumentów realizowanych przez 
naszą OIPiP szkoleń, a także Indywidual-
nych i Grupowych Praktyk oraz całej Księ-
gowości.
Ponieważ OIPiP ma w obowiązku zapew-
nić i prowadzić biuro Organów Izb: Ko-
misji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz Sądu 
– także zabezpieczamy całą dokumentację.

Tego wszystkiego jest naprawdę ogrom. 
Prowadzenie Samorządu składa się z se-
tek, a wręcz tysięcy codziennych działań 
– w tym również tych biurowych – 
i odpowiedzialności.
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jeszcze raz składam podzięko-
wania Pani ewie bebel za zaanga-
żowanie i naukę od Pani otrzymaną 
nie tylko z ogromną wiedzą, ale i su-
mienną troską o ArCHIWUM OIPiP 
w Gdańsku.

Odpowiedzialna za wszystko, co powyższe
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

OIPiP w Gdańsku wspiera i poleca działania 
na rzecz poszerzania oraz utrwalania naszych 
nowych uprawnień zawodowych

Szkolenie jest dedykowane pielęgniarkom 
i położnym (również panom), które 
ukończyły kurs specjalistyczny Wywiad 
i badanie fizykalne, ale chcą przypomnieć, 
uporządkować i ugruntować swoją wiedzę, 
tak żeby w czasie udzielania porad czuć się 
bardziej komfortowo, po prostu umieć to 
robić!

Dowiesz się jak:
• przeprowadzić wywiad
• wykonać badanie przedmiotowe
• posługiwać się sprzętem do badań 

(będzie mnóstwo sprzętu)
• wykorzystać badania diagnostyczne
• przepisać lek
• prawidłowo prowadzić dokumentację

Planowana data szkolenia: 
11 i 25 czerwca 2022 r. 

Szkolenie:
1. sobota zajęcia on-line – teoria
2. sobota zajęcia w realu (w Chojnicach), 

zajęcia praktyczne

Uwaga! Zniżka dla członków 
OIPiP w Gdańsku

Wszelkie informacje na temat szkolenia
e-mail: nursikom.edu@gmail.com 

lub +48 667 319 590

Wywiad i badanie przedmiotowe 
w praktyce pielęgniarskiej, 

szkolenie uzupełniające, szkolenie hybrydowe!
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List otwarty
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Seminarium internetowe 
Międzynarodowej Rady 
Pielęgniarek (ICN)

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) 
zorganizowała w marcu 2022 r. specjalne 
webinarium z udziałem europejskich lide-
rów pielęgniarstwa, podczas którego grupy 
pielęgniarek dyskutowały o kryzysie na 
Ukrainie. Kilka ukraińskich liderek pielę-
gniarek dołączyło do spotkania z piwnic 
swoich szpitali. Uczestnicy wyrazili soli-
darność i wsparcie dla pielęgniarek i miesz-
kańców Ukrainy w przesłaniu jedności od 
pielęgniarek z całego świata.

Po spotkaniu ICN, Europejska Federacja Sto-
warzyszeń Pielęgniarek (EFN) i Europejskie 
Forum Narodowych Stowarzyszeń Pielęgnia-
rek i Położnych (EFNNMA) wydały wspól-
ne oświadczenie, w którym zdecydowanie 
potępiły rosyjską inwazję na Ukrainę, zakłó-
cenia w świadczeniu usług zdrowotnych i ata-

ki na placówki służby zdrowia i niewinnych 
cywilów. ICN, EFN i EFNNMA wzywają do 
natychmiastowego zawieszenia broni, zakoń-
czenia wszelkich działań wojennych i rozpo-
częcia zintensyfikowanych negocjacji dyplo-
matycznych w celu zapewnienia pokoju.

Webinarium zatytułowane #NursesforPe-
ace – Ukraina i reakcja pielęgniarek zgro-
madziło liderów krajowych stowarzy-
szeń pielęgniarskich Ukrainy, Węgier, 
Mołdawii, Polski, Rumunii i Słowacji, 
a także liderów ICN, EFN i EFNNMA, 
aby dzielić się informacjami i decydować 
o działaniach mających na celu ochronę 
pielęgniarek i innych pracowników służby 
zdrowia, ochronę obiektów i zaopatrzenia 
oraz zapewnienie dostępu do pomocy hu-
manitarnej .
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europejskie Stowarzyszenie Położnych
Oświadczenie z 27 lutego 2022 r. 

Drodzy przyjaciele, drodzy koledzy, drogie położne,
24 lutego 2022 r. wybuchła wojna w Ukrainie, byliśmy przerażeni. 

Trwa tragedia humanitarna.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że kraje leżące wzdłuż granic Ukrainy otworzyły swoje gra-
nice, aby chronić i pocieszać tysiące osób uciekających ze swoich domów. Obywatele 
z krajów bardziej oddalonych od strefy konfliktu przygotowują się do pomocy. Za tymi 
liczbami kryje się ogromne cierpienie, strach, roztrzaskane marzenia, rozdzielone rodzi-
ny i rozpaczliwe pożegnania. Kobiety i dzieci są często pierwszymi ofiarami konfliktów 
zbrojnych. Ukraińskie matki rodzą teraz w schronach i na stacjach metra podczas nalotów.
Europejskie Stowarzyszenie Położnych ma nadzieję, że prawa ludności cywilnej będą za-
wsze przestrzegane oraz że siła pokoju odeprze brutalną siłę broni. Inteligencja i człowie-
czeństwo powstrzymają to szaleństwo.
Wiemy, że pracownicy służby zdrowia, położne, będą, jak zawsze, chronić i sprawować 
opiekę nad kobietami i rodzinami uciekającymi przed wojną.
Europejskie Stowarzyszenie Położnych zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wesprzeć 
swoje koleżanki podczas tych trudnych czasów i przekazać dalej głos położnych zaanga-
żowanych w tę zawieruchę wojenną.

Z całego serca
Agnes Simon

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Położnych
Melania Tudose

Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Położnych
Joeri Vermeulen

Sekretarz Europejskiego Stowarzyszenia Położnych
Ewa Matintupa

Skarbnik Europejskiego Stowarzyszenia Położnych
Gergana Nikolova

Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Położnych
Burçu Jurtsal

Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Położnych

Europejskie Stowarzyszenie Położnych jest pozarządową organizacją non-profit zrzesza-
jącą położne, reprezentującą organizacje i stowarzyszenia położnych, organizacje i sto-
warzyszenia położnych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG) i krajów kandydujących do UE oraz Rady Europy.
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3-4/2022

Nagrody:1.

2.

3.

4.

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 31 maja 2022 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUiZ 3-4/2022
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!

Konferencja on-line nt. profesjonalnego 
wyrażania emocji odbyła się:
A) 7 marca
B) 8 marca
C) 9 marca

Konferencja poświęcona problematyce 
imigrantów odbyła się:
A) 22 lutego
B) 21 lutego
C) 19 lutego

Europejskie Stowarzyszenie Położnych 
wydało oświadczenie:
A) 22 lutego
B) 21 lutego
C) 27 lutego

Konferencja nt. COVID-19, EPIDEMII, 
PANDEMII odbyła się:
A) 2 lutego
B) 9 lutego
C) 7 lutego

2 nagrody
ufundowane przez

Gratulacje i podziękowania

Bardzo miło było nam – OIPiP w Gdańsku – otrzymać podziękowania i słowa zadowolenia 
od Uczestników i niniejszym dzielimy się nimi z Panem jerzym Krukowskim:

za organizację i przeprowadzenie KURSU 
Z BARDZO PRAKTYCZNYMI WARSZTATAMI ROZWIJAJĄCYMI UMIEJĘTNOŚCI 

BADAŃ FIZYKALNYCH W NOWOCZESNYM PIELĘGNIARSTWIE.
Nawet najtrudniejsze tematy przekazane przez eksperta w – jak widać na zdjęciach – 

przyjaznej atmosferze stają się naturalną codziennością rozwijających się 
Pielęgniarek i Położnych.

Wspólnie udowadniamy, że
NOWOŚCI NIE TRZEBA SIĘ BAĆ, TYLKO WIEDZIEĆ, JAK JE STOSOWAĆ!

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka
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Z okazji przejścia na emeryturę 
z dniem 28 lutego 2022 r. 

składamy serdeczne podziękowania 
Pani dr n. med. janinie Książek 

za długoletnią, pełną poświęcenia pracę 
i wkład w rozwój pielęgniarstwa. 

Pani Doktor Janina Książek – specjalistka 
pielęgniarstwa chirurgicznego, Kierownik 
Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego, 

przewodnicząca Terenowego 
Oddziału Stowarzyszenia Pielęgniarek 

Onkologicznych w Gdańsku, 
wiceprezes Stowarzyszenia Walki 

z Rakiem Płuca w Gdańsku, 
prodziekan WNoZ w latach 2012-2016, 

wieloletnia pielęgniarka oddziałowa 
w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej UCK. 

Dr Janina Książek uczestniczyła 
w tworzeniu Samorządu Pielęgniarek 

i Położnych w Gdańsku – była członkiem 
prezydium i okręgowej Rady. 

Jest też członkiem kapituły przyznającej 
nagrodę im. Aliny Pieńkowskiej 

i uczestniczką programu Erasmus Staff 
Mobility, współautorką cyklu szkoleń 
dla pielęgniarek w zakresie udziału 

w badaniach klinicznych i immunoterapii 
oraz stypendystką Princess Margaret 

Hospital w Toronto. 

Życzymy dużo zdrowia, szczęścia, 
pomyślności na nowym etapie życia, 
a także spełnienia wszystkich marzeń 

i upragnionego odpoczynku.

Współpracownicy 
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego GUMed

Podziękowania dla 
lekarzy i pielęgniarek 

z oddziału kardiologicznego 
Szpitala Miejskiego im. św. Wincentego 

a Paulo w Gdyni 
za opiekę, a przede wszystkim 

za profesjonalizm, empatię i wsparcie, 
gdy 09.01.2022 r. odeszła moja mama 

Klara Kamińska,
zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii 

 córka Basia Kreft

Szanowna Pani Przewodnicząca OrPiP 
w Gdańsku, Anna Czarnecka

Z okazji Świąt Wielkanocnych: 
miłości, która jest ważniejsza 
od wszelkich dóbr, zdrowia, 

które pozwala przetrwać najgorsze.
 Pracy, która pomaga żyć. 

Uśmiechów bliskich i nieznajomych, 
które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, 

które niejednokrotnie ocala nam życie.
Proszę o przekazanie życzeń dla 

pielęgniarek i położnych oraz wszystkich 
pracowników zatrudnionych w Okręgowej 

Izbie Pielęgniarek i Położnych.
Z wyrazami szacunku,

Helena Glińska



60 Biuletyn Informacyjny  nr 3-4/2022 61

Z żałobnej karty
Wyrazy głębokiego współczucia

dla Naszej Koleżanki
Katarzyny Lis

z powodu śmierci 
tAty

składają
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
i Pielęgniarki Oddziałowe

ze Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku

Naszej koleżance, pielęgniarce 
oddziałowej oddziału reumatologicznego 

dla dorosłych
Pani beacie Dolnej

wyrazy współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

MAMy
składają: 

cały zespół oddziału, pielęgniarki 
i współpracownicy szpitala oraz Dyrektor 
ds. Pielęgniarstwa Pomorskiego Centrum 
Reumatologicznego w Sopocie Sp. z o.o.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Koleżance Maryli jandzińskiej 

z powodu śmierci 
MAMy 
składają 

współpracownice z NZMSz PRO-MED 
w Kartuzach

„…Nie umierają ludzie, 
o których się pamięta…” 

ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Dyrektor do spraw

Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki
dr Krystyny Paszko

z powodu śmierci 
tAty

składają
Współpracownicy ze Szpitalnego

Oddziału Ratunkowego
Szpitala św. Wojciecha

Przekazujemy wyrazy współczucia 
Naszej Pielęgniarce Oddziałowej 

beacie Dolnej 
z powodu śmierci 

MAMy .
Beatko, wspieramy Cię z całego serca.
Prosimy, przyjmij od Nas słowa otuchy. 

Jesteśmy z Tobą 
w tym smutnym momencie.

Zespół lekarski, pielęgniarski, 
terapeuci, opiekunki, zespół sprzątający 

Oddziału I Pomorskiego 
Centrum Reumatologii 

w Sopocie

W imieniu własnym, jak 
i całej ORPiP w Gdańsku 

pragnę podziękować 
PrACOWNIKOM NASZej OIPiP oraz 

WSZyStKIM PIeLĘGNIArKOM, 
PIeLĘGNIArZOM i POłOżNyM 

zaangażowanym w każdy zacny 
ruch na rzecz POTRZEBUJĄCYCH 

pokrzywdzonych wojną.
W imię dobra i pokoju, a nade wszystko 

niosąc pomoc Potrzebującym 
– to nasza misja, nie tylko zawodowa, 

ale i zwyczajnie ludzka – życiowa!

Szanowna Pani Dyrektor ds. 
Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki 

Szpitala im. M. Kopernika  
w Gdańsku, Marzena Olszewska-Fryc

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych składam wiosenne 

życzenia, aby w czas Święta Paschy 
w Waszych sercach, rodzinach i domach 

zagościła radość, spokój i wielka nadzieja 
odradzającego się życia.

Życzenia kieruję również do personelu 
pielęgniarek i położnych Szpitala.

Z wyrazami szacunku,
Helena Glińska
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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

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
Naszej Koleżanki Doroty jasiel 

z powodu straty 
OjcA
składa 

zespół pielęgniarski Kliniki Pediatrii, 
Diabetologii i Endokrynologii UCK 

w Gdańsku

 Życie przemija, 
jednak pamięć o ukochanej osobie

 pozostaje w sercach na zawsze.

  Naszej Koleżance 
 Anecie Lisek

 najszczersze wyrazy współczucia
 z powodu śmierci

 tAty
 składają

 Naczelna Pielęgniarka,
 Pielęgniarka Oddziałowa 

 oraz 
 współpracownicy z Oddziału AiIT

 SP ZOZ MSWiA 
w Gdańsku

 „Człowiek odchodzi, lecz miłość pozostaje.
 Mimo wielkiej rozpaczy pozwala żyć dalej”.

  Naszej Koleżance 
 Grażynie Garczewskiej

 serdeczne wyrazy współczucia i otuchy
 z powodu śmierci

 MĘżA
 składają

 Naczelna Pielęgniarka,
 Pielęgniarka Oddziałowa 

 oraz 
 współpracownicy z Oddziału Chirurgii

 SP ZOZ MSWiA 
w Gdańsku

Pani Dorocie jaworskiej
pielęgniarce pediatrycznej oddziałów 
dziecięcych Pomorskiego Centrum 

Reumatologicznego w Sopocie Sp. z o.o.
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
MAMy
składa 

zespół pielęgniarek wraz 
z Dyrektorem ds. pielęgniarstwa

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

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance
Nikoli zielke

z powodu śmierci
MAMy
składają 

koleżanki i koledzy
z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

Szpitala im. św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa

Wyrazy głębokiego współczucia dla naszej 
koleżanki, przełożonej Krystyny Paszko 

z powodu śmierci 
tAty 

składają 
pracownicy Oddziału Okulistycznego 

dla dzieci i Poradni Leczenia Zeza 
na Wejhera 12A

 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

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

Naszej koleżance 
barbarze Klimaszewskiej

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MĘżA
składa 

Personel Oddziału Urologii
7 Szpitala Marynarki Wojennej

w Gdańsku Oliwie
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Naszej koleżance
Annie Świątek

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia
z powodu śmierci

tAty
składają

koleżanki i współpracownicy 
z oddziału dziecięcego

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 
im. prof. T. Bilikiewicza 

w Gdańsku

„Nie żyjemy, aby umierać, 
ale umieramy, aby żyć wiecznie”.

Naszej szanownej koleżance
Krystynie Paszko

składamy z serc OIPiP w Gdańsku 
płynące kondolencje

z powodu śmierci
tAty .

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Anna Czarnecka




