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Kalendarium
21 marca

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna 
Czarnecka wraz z Zespołem Zarządzania 
Kryzysowego i Pracownikami Biura OIPiP 
w Gdańsku zgłębiała regulacje prawne no-
wych zasad przydzielania PWZ UCHODŹ-
COM . Komunikaty na naszej stronie, fb 
oraz w biurze Izb dla zainteresowanych 
przygotowane są również w języku ukra-
ińskim. Informacje są również na stronie 
NIPiP, Ministerstwa Zdrowia, a także NFZ.

Słowo wstępne

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

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

W galopującym tempie i ferworze licznych 
zajęć (i tych stałych/tradycyjnych, i tych 
wynikających z nowych wyzwań oraz oko-
liczności) NADSZEDŁ, NIEMAL NIE-
ZAUWAŻALNIE – MAJ. Ten piękny mie-
siąc jest związany z naszymi ŚWIĘTAMI 
BRANŻOWYMI. Niestety nie został jesz-
cze odwołany stan epidemii ani zagrożenia 
nią, dlatego nie możemy z tytułu odpo-
wiedzialności zorganizować wymarzonej 
wielkiej tradycyjnej UROCZYSTOŚCI, 
która jak najbardziej się Wam należy. My, 
medycy, obserwujemy codziennie, że za-
chorowania na COVID-19 nadal występu-
ją, a po wypłacanych zapomogach finanso-

wych/losowych widzimy, z jakimi niestety 
powikłaniami. Dlatego na łamach niniej-
szego Biuletynu SKŁADAM PAŃSTWU 
W IMIENIU WŁASNYM, JAK i CAŁEJ 
ORPiP w GDAŃSKU SERDECZNE ŻY-
CZENIA, będą one również w licznych 
mediach, a także w naszych sercach.
Mam nadzieję, że czerwcowy festyn 
w Gdańsku, który nasza Izba wspiera or-
ganizacyjnie (plakat w niniejszym Biule-
tynie), będzie doskonałą możliwością spo-
tkania się na świeżym powietrzu, okazją do 
zabawy dla najmłodszych, ale również do 
przebadania się Pielęgniarek, Pielęgniarzy 
i Położnych oraz naszych najbliższych. 
PAMIĘTAJMY O NASZYM ZDROWIU, 
O SOBIE!
A gdy tylko formalnie zostanie ogłoszo-
ne zakończenie epidemii i odwołany stan 
zagrożenia nią – PIERWSZYM Z NA-
SZYCH SPOTKAŃ BĘDZIE ZJAZD WY-
BORCZY, którego termin i organizacja są 
podyktowane nie tylko prawem, lecz rów-
nież naszymi poczynionymi już przygoto-
waniami do PRZEKAZANIA SAMORZĄ-
DOWYCH OBOWIĄZKÓW…

Pielęgniarka z niemal 30-letnim stażem,

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
Anna Czarnecka
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23 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Konwentu Przewodniczących 
ORPiP z całej Polski w trybie on-line. Omówiono wiele istotnych bieżących spraw. Bie-
żące informacje polecamy na stronie: www.nipip.pl
Szczegółowo omówiono zasady przyznawania PWZ UCHODŹCOM. Dyrektor Edyta Ga-
domska z Ministerstwa Zdrowia udzieliła odpowiedzi na nasze liczne pytania. Z ramienia 
NIPiP Mecenas Monika Drab przedstawiła natomiast w swojej prezentacji wiele istotnych 
prawnych zagadnień będących wskazówkami postępowania (zezwalając na ich udo-
stępnienie):

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

Podstawa do wykonywania zawodu pielęgniarki 
oraz położnej, która uzyskała kwalifikacje 
poza terytorium państw członkowskich UE
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy

Dz.U. 2022 poz. 583

U S t A W A

z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Art. 64. 1. Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje 
pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można 
udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej oraz przyznać warunkowe 
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, jeżeli spełnia warunki, o których mowa 
w art. 35a ust. 1 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 551).

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 35a ust. 14–19 
i 22–27 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

3. Pielęgniarka albo położna, posiadająca prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1, 
może wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym oraz jest zobowiązana do zgłoszenia 
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres została 
zatrudniona, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym 
podmiocie. Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody, o której 
mowa w ust. 1.

art. 35a ust. 14-19 i 22-27 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy

25.
W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia uzasadnionych 
wątpliwości co do autentyczności dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków, 
o których mowa w ust. 1 albo 14 i 16, minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się 
do konsula Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa, gdzie dokumenty te zostały 
wydane, lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej, do którego dokumenty te zostały złożone 
zgodnie z ust. 24, z wnioskiem o weryfikację autentyczności tych dokumentów.

26.
W przypadku gdy w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii okręgowa rada pielęgniarek i położnych nie przyzna prawa wykonywania zawodu 
w terminach, o których mowa w ust. 6 albo 18, lub odmówi przyznania prawa wykonywania 
zawodu, o którym mowa w ust. 6 albo 18, do dnia prawomocnego zakończenia postępowania 
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, pielęgniarka albo położna może 
wykonywać zawód na podstawie i w zakresie określonym w decyzji, o której mowa 
odpowiednio w ust. 3 albo 17, i jest w tym czasie uznawana za pielęgniarkę albo położną 
posiadającą odpowiednie prawo wykonywania zawodu.

27.
W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia wiarygodnych informacji, 
zgodnie z którymi wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez daną pielęgniarkę lub położną 
stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów, minister właściwy do spraw zdrowia cofa 
tej pielęgniarce lub położnej zgodę, o której mowa w ust. 3 lub 17. Cofnięcie zgody następuje 
w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

art. 35a ust. 14-19 i 22-27 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej

Art. 86. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 551) w art. 35a:

1) w ust. 10 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) pielęgniarka albo położna udziela świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych 
udzielających świadczeń osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa (Dz. U. poz. 583).”;

2) po ust. 21 dodaje się ust. 21a w brzmieniu:

„21a. Pielęgniarka albo położna, posiadająca warunkowe prawo wykonywania zawodu, 
o którym mowa w ust. 18, może w ramach wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
położnej udzielać świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych udzielających 
świadczeń osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. Wykonywanie zawodu w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń 
ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 21.”.
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy

4. Obywatel Ukrainy, który posiada zgodę na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo 
zgodę na wykonywanie zawodu położnej oraz warunkowe prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki albo warunkowe prawo wykonywania zawodu położnej wydane na podstawie 
art. 35a ust. 14–27 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, może 
wykonywać zawód również poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania 
świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 w przypadku:

1) zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego oraz zniesienia stanu epidemii lub

2) braku wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń 
zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

art. 35a ust. 10

10. Pielęgniarka albo położna, posiadająca prawo wykonywania zawodu, o którym mowa 
w ust. 6, nie może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawodu 
poza podmiotem wykonującym działalność leczniczą, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
z wyjątkiem przypadku, gdy:
4) pielęgniarka albo położna udziela świadczeń zdrowotnych w podmiotach 

leczniczych udzielających świadczeń osobom, których pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 legalność 
pobytu ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).
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...ciąg dalszy 24 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła jako Członek w obradach on-line NRPiP. 
Omówiono wiele istotnych spraw i podjęto wiele ważnych uchwał. Bieżące informacje 
polecamy na stronie: www.nipip.pl

 25 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła ob-
rady naszej ORPiP sprawozdawczej. Polecamy 
protokół w niniejszym biuletynie. Podjęto wiele 
bardzo ważnych uchwał. Rada odbyła się w wersji 
hybrydowej. Gośćmi byli Przewodniczący Orga-
nów naszej OIPiP dokonujący sprawozdawczości 
rocznej pracy Organów, tj. Komisja Rewizyjna, 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz 
Sąd Okręgowy. W obradach Rady uczestniczyła 
również Wiceprzewodnicząca Marzena Olszew-
ska-Fryc. Zaproszony Gość Prelegent Grzegorz 
Sikora przedstawił wszystkim jako EKSPERT ak-
tualne zasady i istotę dobrze prowadzonego public 

relations w szerokim spectrum i zakresie. Podkreślił, jak ważne jest, by informacje czerpać 
tylko ze sprawdzonych źródeł oraz jak wiele nasza Izba czyni starań, aby nasze media za-
wierały zawsze sprawdzone i aktualne, przydatne informacje. 
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28 marca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła w komisji konkursowej 
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii i Wad Wrodzonych Serca 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

29 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w postępowaniu konkursowym na 
stanowisko Ordynatora Kliniki Okulistycz-
nej UCK w Gdańsku. Gratulacje dla nowej 
Pani Ordynator – życzymy dobrej współ-
pracy z całym bardzo profesjonalnym Ze-
społem.

29 marca
Przewodnicząca Anna Czar-
necka uczestniczyła czynnie 
w obradach on-line Rady 
Społecznej sprawozdawczej 
za 2021 rok 7 Szpitala Ma-
rynarki Wojennej w Gdań-
sku . Dla każdego z nas był 
to kolejny bardzo trudny 
rok, pełen wyzwań oraz za-
skoczeń. Gratulacje za ich 
sumienną realizację!

29 marca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brała udział w posiedzeniu Rady Społecznej 
Wojskowych Przychodni w Gdyni.

30 marca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła czynnie w obradach on-line Rady Społecznej 
sprawozdawczej za 2021 rok 115 Szpitala Wojskowego w Helu. Dla każdego z nas był to ko-
lejny bardzo trudny rok, pełen wyzwań oraz zaskoczeń. Gratulacje za ich sumienną realizację!

Strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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Z prac Rady
W dniu 25 marca 2022 roku odbyło się ze-
branie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku. W zebraniu wzięło 
udział 19 osób, Członków ORPiP, 1 Pełno-
mocnik, Przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej Pielęgniarek i Położnych, Przewodni-
cząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych. Zebranie odbywało się w trybie 
hybrydowym. W zebraniu stacjonarnym 
uczestniczyło 11 osób w trybie on-line/try-
bie obiegowym 12 osób. Gościem na zebra-
niu był Pan Grzegorz Sikora – specjalista 
ds. public relations.

Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą ORPiP Annę Czarnecką. Podpi-
sanie listy 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 252/VII r/22 
w sprawie braku możliwości przepro-
wadzenia XXXIV Okręgowego Zjaz-
du Pielęgniarek i Położnych, Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, w planowanym terminie.

5 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 253/VII r/22 
w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku.

6 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 254/VII r/22 w spra-
wie przyjęcia sprawozdania Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku. 
Przed podjęciem uchwały sprawy 
związane ze sprawozdaniem omówi-
ła Pani Przewodnicząca Komisji re-
wizyjnej Grażyna ropel, następnie 
zreferowała wyniki ostatniej kontro-
li przeprowadzonej przez Komisję 
rewizyjną w miesiącu marcu 2022 r. 
Podkreśliła, iż w realizacji budżetu 
widoczne jest bardzo dobre plano-
wanie i wydatkowanie środków fi-
nansowych tak, aby Plan budżetowy 
był wykonany zgodnie z założeniem. 
Omówiła również skalę trudności 
w przygotowaniu i realizacji Planu 
budżetowego w odniesieniu do infla-
cji, jaka ma miejsce. 

7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 255/VII r/22 
w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej w Gdańsku.

8. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 256/VII r/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku.

9. Przedstawienie i podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 257/VII r/22 
w sprawie przyjęcia zmian zasad go-
spodarki finansowej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
na dany rok .

30 marca
W Wejherowie Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w postępowaniu konkur-
sowym na Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitali Pomorskich 
w Szpitalu im. F. Ceynowy w Wejherowie. Wspaniałe wystąpienie, wiedza i zaangażowa-
nie w dotychczasowe dokonania oraz plany/cele Kandydatki, która wygrała konkurs, są 
warte podkreślenia, docenienia i GRATULACJI! SERDECZNIE PANI GRATULUJEMY 
i życzymy dalszej wspaniałej współpracy z (jak wynikało z prezentacji) wspaniałym i wy-
soce profesjonalnym ZESPOŁEM!!!

30 marca
Osoby Funkcyjne Prezydium ORPiP w Gdańsku oraz Samodzielna Księgowa OIPiP pod-
pisały za pomocą Profilu Zaufanego ustrukturyzowane zgodnie z przepisami sprawozdanie 
finansowe, które zostało przez Państwa zatwierdzone na posiedzeniu Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych dnia 25 marca 2022. Zgodnie z Art. 2, 45, 52, 69, 70, 77, 79 Ustawy 
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 
1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, sprawozdanie finansowe w postaci 
Bilansu i Rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową i Budżetem wykonania za 
rok 2021 zostało wysłane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
Tym samym formalnie zamknęliśmy rok 2021. 

Przewodnicząca Anna Czarnecka
Skarbnik Ewa Bogdańska-Bóll
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10. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 258/VII r/22 w sprawie 
zatwierdzenia zrealizowanego budżetu 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku za rok 2021 r.

11. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 259/VII r/22 w sprawie 
przyjęcia i realizacji Planu Budżetu 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku na rok 2022 oraz upo-
ważnienia Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych do realizacji budżetu, 
do czasu uchwalenia Planu Finanso-
wego na 2023 r. – nie później jednak 
jak do 31 marca 2023 r.

12. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 260/VII r/22 w sprawie 
zatwierdzenia Bilansu Finansowego 
wraz z rachunkiem zysków i strat za 
2021 r.

13. Przedstawienie i podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 261/VII r/22 
w sprawie przyjęcia i realizacji pro-
tokołu Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego w dniu 22 marca 2022 r., 
wniosków skierowanych do Komi-
sji ds. Finansowania Doskonalenia 
Zawodowego przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku. Refundacje zostały przyznane 
na ogólną kwotę: 26 400.00 zł brutto 
(dwadzieścia sześć tysięcy czterysta 
zł 00/100) z budżetu na doskonale-
nie zawodowe – refundacje.

14. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 262/VII r/22 w sprawie 
przyjęcia i realizacji protokołu Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego z dnia 22 
marca 2022 r., wniosków skierowa-
nych do Komisji Socjalnej o przyznanie 
zapomóg losowych tzw. covidowych 

członkom OIPiP w Gdańsku. Zapomo-
gi zostały przyznane na łączną kwo-
tę 4000.00 zł brutto (cztery tysiące 
00/100) z budżetu Komisji Socjalnej.

15. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 263/VII r/22 
w sprawie przyjęcia i realizacji proto-
kołu Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go z dnia 22 marca 2022 r., rozpatrzo-
nych wniosków złożonych do Komisji 
Socjalnej o przyznanie zapomóg lo-
sowych plus ich realizacja. Przyzna-
na kwota na zapomogi to 8 100.00 zł 
brutto (osiem tysięcy sto 00/100) 
z budżetu Komisji Socjalnej.

16. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 264/VII r/22 
w sprawie przedłużenia umowy od 
01.04.2022 do 31.03.2023 z praw-
nikiem na niezmienionych zasadach 
z 2022 roku, posiadającym wiedzę 
z zakresu znajomości i stosowania 
przepisów prawa karnego materialne-
go i procesowego, do wyłącznej dys-
pozycji Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej. 

17. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 265/VII r/22 w sprawie 
zatwierdzenia Planu Budżetu Finan-
sowego 24 Komisji Problemowych 
działających przy OIPiP w Gdańsku na 
2022 rok.

18. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 266/VII r/22 w sprawie 
odwołania pielęgniarki z tytułu nie-
przyznania refundacji przez Komisję 
ds. Finansowania Doskonalenia Zawo-
dowego z tytułu ukończenia kursu kwa-
lifikacyjnego z ,,Pielęgniarstwa ane-
stezjologicznego i intensywnej opieki 
medycznej dla pielęgniarek”.

19. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły Nr 2389/Z/VII/2022 do Uchwały 
Nr 2396/Z/VII/2022. Odwieszenie 
1 (w tym 1 położna), zawieszenie 1, 
wpis 3 (w tym 1 położna), wymiana 1, 
wykreślenie 1. 

20. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 267/VII r/22 w spra-
wie oddelegowania i sfinansowania 
kosztów uczestnictwa Przewodniczą-
cej i czterech Członków Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych w szko-
leniu o tematyce prawnej w ramach 
Akademii Prawa dla Pielęgniarek i Po-
łożnych, które odbędzie się w dniach 
17-21 maja 2022 w Tylmanowej. 

21. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
 • wyjaśnienie, z jakiego powodu 

nadal odbywają się spotkania 
Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych i Prezydium w formie 
hybrydowej,

 • wywiad udzielony przez Panią 
Przewodniczącą Annę Czarnec-
ką do PULSU MeDyCyNy 
o deficycie kadry pielęgniarek 
i położnych na terenie Woje-
wództwa Pomorskiego oraz 
raport wykonany w związku 
z trudną sytuacją kadrową, 
szczególnie uwydatnioną w cza-
sie pandemii. W tym celu samo-
rząd zawodowy zwrócił się do 30 
dużych podmiotów leczniczych 
(szpitali, przychodni) o udziele-
nie informacji w zakresie deficy-
tu kadry medycznej w poszcze-

gólnych podmiotach. Na apel 
odpowiedzieli Przedstawiciele 
z 15 placówek. Skala braków 
kadry medycznej: pielęgniar-
skiej, położniczej, ratowników 
medycznych, jak i diagnostów 
laboratoryjnych jest zatrważa-
jąca. raport został wykonany 
w grudniu 2021 r., 

 • informację o trwających pracach 
nad modernizacją systemu infor-
matycznego rejestru Pielęgniarek 
i Położnych. Dnia 4 lutego 2022 r. 
w Naczelnej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych odbyło się spotkanie 
zespołu roboczego ds. przygoto-
wania szczegółowych wymagań 
oraz kontroli wdrażania nowego 
systemu obsługi informatycznej 
pod nazwą ,,System Samorządu 
Pielęgniarek i Położnych”. Sys-
tem dotyczy między innymi wy-
dawania Prawa Wykonywania 
Zawodu, wszelkich zaświadczeń 
o ukończonym kształceniu pody-
plomowym, pobieraniu zaświad-
czeń o kwalifikacjach itp.,

 • 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 są publikowane treści, 
które wielokrotnie godzą w pod-
stawy działania Samorządu Pie-
lęgniarek i Położnych. Prezy-
dium Okręgowej rady Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku 



22 Biuletyn Informacyjny  nr 5/2022 23

podjęło w tej sprawie APeL, 
który został 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,

 • założenia dotyczące planowanej 
organizacji kursów języka ukra-
ińskiego dla Pielęgniarek i Położ-
nych. Potrzeba powyższa wynika 
z sytuacji prowadzenia działań 
wojennych na Ukrainie i bardzo 
dużej ilości Pacjentów obcoję-
zycznych znających tylko język 
ukraiński i zwracających się o po-
moc i opiekę medyczną we wszel-
kich placówkach medycznych, jak 
i placówkach oświatowo-wycho-
wawczych, gdzie realizują świad-
czenia Pielęgniarki Środowiska 
Nauczania i Wychowania. Jest to 
reakcja na wpływające prośby od 
naszych Koleżanek i Kolegów. 
Na stronie internetowej OIPiP 
w Gdańsku zostaną zamieszczo-

ne wszelkie informacje dotyczące 
powyższego projektu, 

 • informację, iż w dniu 4 marca 
2022 r. Wojewoda Pomorski wy-
stąpił do OIPiP w Gdańsku i Słup-
sku o wydanie wykazu Personelu, 
o którym mowa w art. 47 ust.1a 
ustawy o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi. Końcowe ustalenia 
w powyższej sprawie zostały po-
czynione i Naczelna Izba Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie 
przesłała przedmiotowy wykaz 
Personelu. 

22. Pan Grzegorz Sikora, specjalista ds. 
public relations, przedstawił istotę 
prowadzenia strony internetowej 
i Facebooka Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
w tym prawidłowego przekazu in-
formacji. 

23. Zakończenie zebrania. 
 

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

Zapraszamy na FANPAGE
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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INFORMACJA z NFZ
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5/2022

Nagrody:1.

2.

3.

4.

T-shirt
ufundowany przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 30 czerwca 2022 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 5/2022
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!

Rada Społeczna 115 Szpitala Wojskowego 
w Helu odbyła się:
A) 28 marca
B) 29 marca
C) 30 marca

Obrady sprawozdawczej ORPiP odbyły się:
A) 29 marca
B) 25 marca
C) 30 marca

Dzień Polskiej Położnej świętujemy:
A) 8 maja
B) 12 maja
C) 5 maja

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki 
świętujemy:
A) 8 maja
B) 12 maja
C) 5 maja

2 nagrody
ufundowane przezKomunikat

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku uprzejmie informuje 
wszystkich posiadaczy konta w Rejestrze 
Podmiotów Wykonujących Działalność 
leczniczą – RPWDL (zarówno Indywidual-
ne praktyki, jak i grupowe) o konieczno-
ści dokonania migracji swoich danych 
(uprawnień) w systemie rPWDL .

Konieczność ta wynika z przejścia 
na logowanie poprzez platformę e-PLOZ 
– Elektroniczną Platformę Logowania 
Ochrony Zdrowia. Ta zmiana będzie wy-
magała prostej czynności zmigrowania bie-

żącego konta użytkownika w RPWDL na 
konto e-Ploz (eploz.ezdrowie.gov.pl).

Jednocześnie informujemy, iż nie doty-
czy to osób, które jeszcze takiego konta 
w RPWDL nie posiadają, a zamierzają pod-
jąć pracę na zasadzie praktyk zawodowych 
– ich sposób logowania będzie przebiegał 
już na nowych zasadach, nie wymaga to 
przejścia z poprzedniego systemu. 

Danuta Mataczyńska 
Koordynator Działu Indywidualnych 

i Grupowych Praktyk 
tel. 600 881 685
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Porady prawne

Zgodnie z Art. 15. Ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 551):
1. Pielęgniarka i położna wykonują zle-

cenia lekarskie zapisane w dokumen-
tacji medycznej.

2. Zapis w dokumentacji medycznej, 
o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy 
zleceń wykonywanych w stanach na-
głego zagrożenia zdrowotnego.

3 . W przypadku uzasadnionych wątpli-
wości pielęgniarka i położna mają 
prawo domagać się od lekarza, który 
wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę 
jego wykonania.

4 . Pielęgniarka i położna mają prawo do 
samodzielnego orzekania o rodzaju 
i zakresie świadczeń opiekuńczo-pie-
lęgnacyjnych wykonywanych na rzecz 
pacjenta niezdolnego do samodzielnej 
egzystencji i samoopieki.

Na podstawie Art. 12 cytowanej wyżej 
ustawy: 
1. Pielęgniarka i położna są obowiązane, 

zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 
zawodowymi, do udzielenia pomo-
cy w każdym przypadku, gdy zwłoka 
w jej udzieleniu mogłaby spowodować 
stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

2. Pielęgniarka i położna mogą odmówić 
wykonania zlecenia lekarskiego oraz 

wykonania innego świadczenia zdro-
wotnego niezgodnego z ich sumieniem 
lub z zakresem posiadanych kwalifika-
cji, podając niezwłocznie przyczynę 
odmowy na piśmie przełożonemu lub 
osobie zlecającej, chyba że zachodzą 
okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3 . W przypadku, o którym mowa w ust. 
2, pielęgniarka i położna mają obo-
wiązek niezwłocznego uprzedzenia 
pacjenta lub jego przedstawiciela usta-
wowego bądź opiekuna faktycznego 
o takiej odmowie i wskazania realnych 
możliwości uzyskania tego świadcze-
nia u innej pielęgniarki, położnej lub 
w podmiocie leczniczym.

4 . W przypadku odstąpienia od realizacji 
świadczeń zdrowotnych z przyczyn, 
o których mowa w ust. 2, pielęgniarka 
i położna mają obowiązek uzasadnić 
i odnotować ten fakt w dokumentacji 
medycznej.

Pielęgniarka, która zamierza zmieniać 
opatrunki, zdejmować szwy z rany po-
winna mieć ukończony kurs specjali-
styczny z zakresu leczenia ran lub spe-
cjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego .
Zatem jeżeli wykonanie świadczenia zdro-
wotnego wykraczałoby jednak poza zakres 
posiadanych kwalifikacji, to korzystając 

z uprawnienia wskazanego w art. 12 usta-
wy o zawodach, pielęgniarka może odmó-
wić wykonania zlecenia lekarskiego oraz 
wykonania innego świadczenia zdrowot-
nego niezgodnego z zakresem posiadanych 
kwalifikacji – chyba że zwłoka w udzie-
leniu świadczenia mogłaby spowodować 
stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
Pielęgniarka, która nie nabyła umiejętności 
zmiany opatrunków czy usuwania szwów 
z rany może skorzystać z powołanego 
przepisu i w przypadku zamiaru odmowy 
wykonania polecenia wykraczającego poza 
zakres kwalifikacji powinna niezwłocznie:

1) podać przyczynę odmowy na piśmie 
przełożonemu lub osobie zlecającej,

2) uprzedzić pacjenta lub jego przedsta-
wiciela ustawowego bądź opiekuna 
faktycznego o takiej odmowie i wska-
zać realne możliwości uzyskania tego 
świadczenia u innej pielęgniarki, po-
łożnej lub w podmiocie leczniczym,

3) uzasadnić i odnotować ten fakt w do-
kumentacji medycznej.

Gdańsk, dnia 22 marca 2022 roku

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć pra-
cownikowi warunki pracy, jeżeli wiąże się 
to ze zmianami organizacyjnymi. Umowa 
o pracę ulega rozwiązaniu, jeżeli praco-
dawca nie zaproponuje nowych warunków 
pracy i płacy. Pracownik ma prawo nie zgo-
dzić się na nowe warunki i wtedy umowa 
ulegnie rozwiązaniu i pracownik musi za-
trudnić się w innym podmiocie leczniczym. 
Decyzja o wysokości przyznanego wyna-
grodzenia na nowym stanowisku należy do 
pracodawcy. Zawsze można negocjować.

Natomiast gdy stanowisko ulega likwidacji 
i pracodawca nie zaproponuje nowego sta-
nowiska, to pracodawca powinien wypłacić 
pracownikowi odprawę związaną z likwi-
dacją stanowiska. Likwidacja stanowiska 
pracy nie pozbawia pracownika prawa do 
odprawy, pod warunkiem, że jest on zatrud-

niony w zakładzie pracy, który liczy co naj-
mniej 20 pracowników.
Odprawa ma wysokość:
•• jednomiesięcznego wynagrodzenia, je-

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

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

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

Jednocześnie zgodnie z ustawą wysokość 
odprawy pieniężnej nie może przekraczać 
kwoty 15-krotnego minimalnego wynagro-
dzenia za pracę.

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku

Kiedy możemy samodzielnie zmieniać opatrunki 
oraz zdejmować szwy z rany?

Kiedy i jaka odprawa należy się PrACOWNIKOWI?
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Kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych
Nowe terminy składania wniosków 

do państwowego egzaminu 
specjalizacyjnego (PeS)

W Dzienniku Ustaw ukazała się noweli-
zacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
30 września 2016 roku w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Nowe przepisy wprowadzają zmianę ter-
minu składania wniosków o zakwalifiko-
wanie do egzaminu państwowego na sesję 
wiosenną z 31 października na 30 listopada. 

Dotychczasowy termin składania wnio-
sków o zakwalifikowanie się do PES upły-
wał z dniem 31 października w danym 
roku. Oznaczało to, że pielęgniarki i po-
łożne, które przystąpiły do egzaminu pań-
stwowego w listopadzie i uzyskały wynik 
negatywny lub z innego powodu nie przy-
stąpiły do egzaminu, nie miały możliwości 
złożenia wniosku o zakwalifikowanie do 
egzaminu państwowego w sesji wiosen-
nej. Osoby te zmuszone były oczekiwać na 

przystąpienie do egzaminu państwowego 
do kolejnej sesji jesiennej. 

Zmiana rozporządzenia pozwala na 
skrócenie czasu oczekiwania osób ubiega-
jących się o przystąpienie do PES o 6 mie-
sięcy, co w efekcie będzie skutkowało 
wcześniejszym zasileniem rynku pracy 
odpowiednio wykwalifikowaną kadrą pie-
lęgniarek i położnych. 

Wprowadzone zmiany dotyczą również 
wzoru dyplomu uzyskania tytułu specjali-
sty. Dotychczas stosowane wzory nie speł-
niały ustawowych wymagań, wynikających 
z funkcjonowania systemu bezpieczeństwa 
dokumentów publicznych. Nowy wzór 
dokumentu to jednostronicowy dokument 
z zakresem danych wraz z odpowiedni-
mi zabezpieczeniami przed fałszerstwem 
w druku i w papierze .

Kierownik Działu Szkoleń
OIPiP w Gdańsku

W związku z wchodzącym w życie w dniu 
5 kwietnia 2022 r. rozporządzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 14 marca 2022 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych, Centrum Kształcenia Pody-
plomowego Pielęgniarek i Położnych in-
formuje, że dotychczas wydane dyplomy 
uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty 

i dyplomu uzyskania tytułu położnej spe-
cjalisty zachowują ważność i nie wyma-
gają wymiany.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem od sesji 
jesiennej 2022 r. dyplomy będą wydawane 
na nowych wzorach. Obie wersje dyplo-
mów zachowują równoważny status.

24 marca 2022

Komunikat w sprawie nowych wzorów dyplomów
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Adaptacja społeczno-zawodowa 
pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo, 
zakończyliśmy pracę nad przygotowywa-
niem wyników badań dotyczących ada-
ptacji społeczno-zawodowej pielęgnia-
rek i położnych zatrudnionych na terenie 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. 

Na kolejnych stronach naszego biulety-
nu opublikowaliśmy skróconą wersję tego 
obszernego, kilkudziesięciostronicowego 
materiału. Odnajdziecie tam Państwo naj-
ważniejsze, wybrane przez nas, elementy 
wyników wraz ze skróconym ich omówie-
niem i wnioskami. Osoby, które będą chcia-
ły zapoznać się z pełną wersją, zapraszamy 
na naszą stronę internetową, znajdującą się 
pod adresem www.oipip.gda.pl . 

Zachęcamy do lektury, analizy i zaan-
gażowania w upowszechnianie tego do-
kumentu. Adaptacja społeczno-zawodo-
wa to istotny element całokształtu pro-
cesów zarządzania w ochronie zdrowia. 
To ogromnie ważne, abyśmy w wymia-
rze ogólnozawodowym mieli świado-
mość istoty i potrzeby wdrażania przez 
pracodawców najwyższych standardów 
adaptacyjnych. Dlaczego? Chodzi o to, 
aby w polskich podmiotach leczniczych 
powstawały miejsca pracy, w których 
panują najlepsze warunki zatrudnienia. 
Kultura komunikacji i organizowania 
pracy ma zasadnicze znaczenie dla dzia-
łań mających na celu ograniczenie defi-
cytów kadrowych w ochronie zdrowia, 

szczególnie jeśli chodzi o pielęgniarstwo 
i położnictwo. 

W imieniu Okręgowej Izby pragnę po-
dziękować wszystkim, którzy przystąpili do 
procesu badawczego. Udzielona przez Pań-
stwa informacja zwrotna, czas poświęcony 
na wypełnienie ankiety w największym 
stopniu przyczyniły się do całego szeregu 
aktywności, które podjęliśmy, a także które 
zamierzamy podjąć w zakresie działań na 
rzecz poprawy procesów adaptacyjnych na 
terenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku. 

Warto nieustannie podkreślać, że pre-
zentowane wyniki badań zostały opraco-
wane we współpracy z Gdańskim Uni-
wersytetem Medycznym – Wydziałem 
Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycy-
ny Morskiej i tropikalnej. to również 
efekt zaangażowania i tytanicznej pracy 
współautorki badania, Pani Katarzyny 
Kretowicz – doktora nauk medycznych, 
magistra pielęgniarstwa, Adiunkta Zakładu 
Zarządzania w Pielęgniarstwie w Instytucie 
Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego, Członka Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. 

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Adaptacja społeczno-zawodowa 
pracownika

W zarządzaniu organizacjami istnieje 
powszechny pogląd, iż to ludzie są naj-
ważniejszym ich zasobem. Trzeba jednak 
pamiętać, iż stanowią oni ten najcenniej-
szy kapitał tylko wtedy, gdy posiadają od-
powiednie dla organizacji kompetencje, 
są właściwie zmotywowani i dobrze zorga-
nizowani [1]. 

Podstawą dobrego funkcjonowania 
każdej organizacji, także podmiotu leczni-
czego, jest posiadanie pracowników, którzy 
osiągnęli taki stopień akceptacji celów fir-
my, że uważają je za własne [2]. Proces re-
krutacji i selekcji pracowników, w wąskim 
zakresie, kończy się podpisaniem przez 
pracownika umowy, jednak jeśli spojrzymy 
na zagadnienie szerzej, kończy go dopiero 
zakończenie adaptacji społeczno-zawodo-
wej pracownika [3]. Wybór i zatrudnienie 
pracowników to tylko pierwsze elemen-
ty sukcesu w pozyskiwaniu nowych kadr. 
Utrzymanie potencjału ludzkiego w orga-
nizacji wymaga planowych i systematycz-
nych działań, z których pierwszym elemen-
tem jest właściwe przeprowadzenie proce-
su adaptacji społeczno-zawodowej nowych 
pracowników [2].

Definicje

Adaptacja społeczno-zawodowa to 
proces przystosowania się pracownika do 
nowego środowiska pracy oraz do środowi-
ska społecznego. Celem tego procesu jest 
stosunkowo szybkie i pełne zintegrowanie 
się nowego członka organizacji ze środowi-
skiem pracy i osiągnięcie samodzielności 
w działaniu [1].

Adaptacja to także przystosowanie się 
pracownika do pełnienia nowych ról w or-
ganizacji, które charakteryzuje się wielo-
wymiarowością i złożonością, a którego 
powodzenie zależy od samego pracownika, 
jak i od organizacji [3].

Adaptacja to okres wprowadzenia pra-
cownika i dostarczenia mu podstawowych 
informacji o funkcjonowaniu organizacji, 
tak by mógł w niej jak najszybciej zacząć 
funkcjonować. Wprowadzenie do orga-
nizacji ma łagodzić niepewność w pierw-
szym etapie zatrudnienia, kiedy wszystko 
wydaje się pracownikowi nowe i niezna-
ne; ma ukształtować jak najszybciej ko-
rzystne nastawienie pracownika do firmy, 
tak by prawdopodobieństwo utrzymania 
w organizacji pozyskanych zasobów było 
jak najwyższe, oraz ma jak najszybciej 
spowodować maksymalną efektywność 

Adaptacja społeczno-zawodowa pielęgniarek i położnych

Projekt zrealizowała:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

przy współpracy 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – WNoZ z IMMit 

– Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
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pracownika z minimalizacją ryzyka jego 
odejścia [4].

Czynniki warunkujące adaptację

Rozpoczęcie pracy w nowym miejscu 
jest dla pracownika dużym stresem związa-
nym z konfrontacją z nowymi ludźmi i oto-
czeniem zawodowym [5].

Czynniki, które warunkują proces ada-
ptacji dzielimy na te, które zależą od same-
go pracownika, na które składają się jego:
	kwalifikacje,
	kompetencje,
	stan zdrowia,
	uwarunkowania osobowościowe;
oraz czynniki zewnętrzne, zależne od pra-
codawcy, którymi są:
	środowisko pracy,
	warunki organizacyjne,
	warunki ekonomiczne,
	warunki fizyczne,
	formy motywowania do pracy,
	atmosfera pracy,
	wyznaczenie opiekuna [2].

Program adaptacji pracownika 
wynikający z akredytacji szpitala

Zestaw standardów akredytacyjnych 
zawarty w Programie akredytacji szpitali, 
w grupie dotyczącej zarządzania zasobami 
ludzkimi zakłada, iż w szpitalu musi zo-
stać opracowany oraz wdrożony program 
adaptacji zawodowej dla nowo zatrudnio-
nych pracowników. Program ten powinien 
dotyczyć wszystkich grup zawodowych, 
w tym także pielęgniarek i położnych, 
w ramach przygotowania do realizacji 

funkcji zawodowych. Osoby zatrudnia-
ne w podmiotach leczniczych powinny 
zostać zapoznane z podstawową wiedzą 
dotyczącą funkcjonowania podmiotu, 
obowiązującymi procedurami i zasadami 
w ramach adaptacji ogólnej, a w ramach 
adaptacji stanowiskowej powinny zostać 
wdrożone do realizacji swoich obowiąz-
ków. Okres adaptacji powinien zakończyć 
się oceną, która pozwala na stwierdzenie 
gotowości pracownika do realizacji zadań 
zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami 
szpitala [6].
Sprawdzenie realizacji założeń zawartych 
w standardach akredytacyjnych następuje 
w toku wizyty akredytacyjnej i jest zwią-
zane z przeglądem dokumentacji szpital-
nej oraz personalnej, a także z wywiada-
mi przeprowadzanymi przez wizytatorów 
z CMJ na poziomie kierownictwa podmio-
tu, działu kadr, jak i samego personelu [6].

Proces adaptacji społeczno-zawodowej 
każdej pielęgniarki i położnej, niezależnie 
od tego, czy podejmuje ona pracę po raz 
pierwszy czy kolejny, nie powinien być 
uzależniony od dobrej woli osób zarzą-
dzających w podmiocie leczniczym, a po-
winien być zaplanowanym zespołem dzia-
łań, który ma przynieść korzyści zarówno 
pracownikowi, jak i pracodawcy, ale także 
– co bardzo istotne w przypadku naszych 
zawodów – pacjentowi, który jest odbiorcą 
naszych świadczeń.

Metodyka badań

Celem badań była analiza okresu adaptacji 
społeczno-zawodowej grupy pielęgniarek 
i położnych z terenu działania Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Dla potrzeb opracowania użyta została 
metoda analizy piśmiennictwa z wykorzy-
staniem klasycznych technik treściowych 
oraz sondaż diagnostyczny z zastosowa-
niem techniki ankietowej [7] i użyciem 
autorskiego kwestionariusza ankiety. 
Wszystkie obliczenia statystyczne zostały 
przeprowadzone przy użyciu pakietu staty-
stycznego IBM SPSS 23 oraz arkusza kal-
kulacyjnego Excel 2016. 
Materiał stanowi grupa 203 pielęgniarek 
i położnych z obszaru działania Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. Badania przeprowadzono 
w okresie listopad 2020 – grudzień 2021 
– online, poprzez udostępnienie linku do 
badania na stronie OIPiP w Gdańsku oraz 
wykorzystując różne sposoby informowa-
nia potencjalnych respondentów badania 

o jego trwaniu. Badanie było dobrowolne 
i anonimowe, a respondenci zostali zapo-
znani z jego celami.

Charakterystyka badanej grupy

W badaniu uczestniczyły 203 osoby – 
pielęgniarki i położne z terenu działania 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. Średni wiek badanych osób wy-
nosił 36,56±12,35 lat (zakres 21 – 63 lata). 
Staż pracy badanych w zawodzie to średnio 
13,51±12,35 lat (zakres 1 mc – 41 lat), zaś 
staż pracy w obecnym miejscu pracy to śred-
nio7,61±9,83 lat (zakres 1 mc – 38 lat).

Szczegóły dotyczące generacji, płci 
i wykształcenia badanych przedstawia 
Tabela 1.

 Charakterystyka badanej grupy N %

Przedział wieku
1945-1964
1965-1980
1981-1994
Po 1995

Płeć 
Kobieta
Mężczyzna

Wykształcenie
Średnie
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie

15
69
53
66

185
18

11
83
109

7,4
34,0
26,1
32,5

91,1
8,9

5,4
40,9
53,7

tabela 1. Generacja, płeć i wykształcenie respondentów

Źródło: opracowanie własne
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Szczegóły dotyczące formy, specy-
fiki zatrudnienia i liczby miejsc, w któ-

rych pracowali respondenci, przedsta-
wia Tabela 2.

 Charakterystyka badanej grupy N %

Forma zatrudnienia
Umowa o pracę
Umowa kontraktowa
Umowa zlecenie 

Miejsce zatrudnienia
Szpital kliniczny
Szpital specjalistyczny
Szpital wojewódzki
Szpital powiatowy
Szpital miejski
POZ
AOS
Inne 

Specyfika pracy
Oddział zabiegowy
Oddział zachowawczy
Oddział pediatryczny
Oddział IT
Oddział psychiatryczny
Sala operacyjna
Anestezjologia
Lecznictwo otwarte
SOR/IP
Inne

Miejsce pracy w karierze zawodowej
1
2
3
4 i więcej

184
15
4

65
43
14
20
5
25
3
28

43
26
11
22
5
10
6
25
12
43

89
47
30
37

90,6
7,4
2,0

32,0
21,2
6,9
9,9
2,5
12,3
1,5
13,8

21,2
12,8
5,4
10,8
2,5
4,9
3,0
12,3
5,9
21,2

43,8
23,2
14,8
18,2

tabela 2. Forma i miejsce zatrudnienia oraz specyfika pracy badanych

Źródło: opracowanie własne

Wybrane wyniki badania

Procedury i długość 
okresu adaptacji 

w podmiotach leczniczych

•• Według ankietowanych pielęgniarek 
i położnych tylko w 69,5% badanych 
podmiotów są procedury w zakresie 
adaptacji nowych pracowników. Aż 
w 30,5% takie procedury nie obo-
wiązują. 

•• Istotnie częściej wystąpienie procesu 
adaptacji zawodowej miało miejsce 
w szpitalu klinicznym i specjalistycz-
nym niż w pozostałych typach pod-
miotów. 

•• Badani w 74,9% zadeklarowali, że 
przy rozpoczęciu pracy miał miejsce 
okres adaptacji. 25,1% respondentów 
stwierdziło, że takim okresem nie zo-
stali objęci. 

•• Długość okresu adaptacji wyniosła 
3 miesiące w 23,2% przypadków; 
w 22,2% był to okres miesięczny, 
a w 17,2% dwutygodniowy. W pozo-
stałych sytuacjach okres adaptacji był 
krótszy lub nie było go wcale. 

•• 55,5% ankietowanych oceniło długość 
swojego okresu adaptacji jako wystar-
czającą. Aż 44,3% badanych oceniło 
długość adaptacji jako niewystar-
czającą.

Opinie badanych dotyczące 
pożądanych cech, kwalifikacji 

i kompetencji opiekuna 
w okresie adaptacji

•• 34,5% badanych zadeklarowało, że 
w okresie adaptacji nie została wska-
zana osoba opiekuna. W 38,9% taką 
osobą była jedna z koleżanek wska-
zana przez przełożonego. Bezpośred-
ni przełożony osobiście sprawował 
funkcję opiekuna w okresie adaptacji 
w 19,2% przypadków, a w 7,4% sytu-
acji opiekunem była koleżanka, która 
sama podjęła się tego zadania.

•• Według badanych w 92,6% wska-
zanie opiekuna w okresie adaptacji 
poprawia jego jakość . 

•• 90,1% ankietowanych uważa, że opie-
kun powinien być osobą przeszkoloną 
do realizacji tych zadań. Aż 95,1% 
ankietowanych uważa, iż opiekun 
w okresie adaptacji powinien być 
za realizację tych dodatkowych za-
dań wynagradzany. 

•• W opinii badanych, bardzo istotne są 
umiejętność przekazywania wiedzy 
i otwartość, ale także dostępność, do-
świadczenie, dobra organizacja pracy, 
wysoka kultura osobista oraz umiejęt-
ność słuchania. Za istotne cechy badani 
uznali stanowczość, przygotowanie dy-
daktyczne i posiadanie przez opiekuna 
specjalizacji w jednej z dziedzin pielę-
gniarstwa. Mniej istotne dla badanych 
okazało się wykształcenie wyższe 
opiekuna w okresie adaptacji. 

Ocenę wagi cech mentora w okresie 
adaptacji w opiniach respondentów oraz 
ich ranking obrazuje Rycina 1. 
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Cechy mentora, które uzyskały w ran-
kingu najwyższe notowania w opinii re-
spondentów, zestawiono ze zmiennymi 
społeczno-demograficznymi badanych.

•• Wraz ze wzrostem wieku badanych 
wzrasta waga cechy mentora, którą 
jest jego dostępność. Nie uzyskano 
znaczącej statystycznie korelacji po-
między wiekiem respondentów a oce-
ną istotności cech mentora takich jak: 
doświadczenie, otwartość i umiejęt-
ność przekazywania wiedzy. 

•• Analiza wykazała, iż istotnie staty-
stycznie niższy poziom istotności ce-
chy mentora: otwartość i umiejętność 
przekazywania wiedzy, wskazywali 
badani z wykształceniem średnim. Po-
między wykształceniem a cechami men-

tora: doświadczenie i dostępność nie uzy-
skano istotnych statystycznie różnic. 

•• Stwierdzono dodatnią znaczącą sta-
tystycznie korelację pomiędzy sta-
żem pracy w zawodzie a oceną istot-
ności cechy mentora – dostępność. 
Oznacza to, że wraz ze wzrostem stażu 
pracy w zawodzie wzrasta ważność 
cechy mentora w zakresie dostępności. 
Nie uzyskano znaczącej statystycz-
nie korelacji pomiędzy stażem pracy 
w zawodzie respondentów a oceną 
istotności takich cech mentora jak: do-
świadczenie, otwartość i umiejętność 
przekazywania wiedzy . 

•• Stwierdzono dodatnią znaczącą sta-
tystycznie korelację pomiędzy stażem 
pracy w aktualnym miejscu pracy 
a oceną istotności cechy mentora – do-

rycina 1. ranking cech mentora w okresie adaptacji w opinii badanych
*1 = nieistotne ... 4 = bardzo istotne

Źródło: opracowanie własne

stępność. Oznacza to, że wraz ze wzro-
stem stażu pracy w aktualnym miejscu 
pracy wzrasta ważność cechy mentora 
w zakresie dostępności. Nie uzyskano 
znaczącej statystycznie korelacji pomię-
dzy stażem pracy w aktualnym miejscu 
pracy respondentów a oceną istotności 
cech mentora: doświadczenie, otwartość 
i umiejętność przekazywania wiedzy. 

Doświadczenia badanych z okresu 
adaptacji i opinie na temat czynników 

ją warunkujących 

•• Zadowolenie z przebiegu procesu ada-
ptacji zadeklarowało 53,7% badanych. 

•• W 39,9% wskazań okres ten zakończył 
się rozmową oceniającą, a w 35,5% 

przypadków także poczuciem pełnego 
wdrożenia. Przeprowadzenie ocen cząst-
kowych w okresie adaptacji wskazało 
już tylko 22,7% ankietowanych. 

•• Poczucie dokonania złego wyboru 
miejsca pracy towarzyszyło bada-
nym aż w 26,1% przypadków, a po-
czucie dokonania złego wyboru za-
wodu aż w 14,8% przypadków.

•• Przydzielanie zadań zbyt trudnych 
w okresie adaptacji to odczucie, które 
towarzyszyło 28,1% respondentów, 
a przydzielanie zadań zbyt łatwych 
odczuwało 24,1% badanych. 

Czynniki mogące mieć wpływ na okres 
adaptacji, ocenę ich wagi w opiniach re-
spondentów oraz ranking obrazuje Rycina 2. 

Źródło: opracowanie własne

rycina 2. ranking czynników wpływających na proces adaptacji
*1 = nieistotne ... 4 = bardzo istotne
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Doświadczenia badanych 
z okresu adaptacji a zmienne 

społeczno-demograficzne

•• Istotnie częściej badani w wieku 21-
30 lat wskazują na przydzielanie zbyt 
łatwych zadań w okresie adaptacji . 
Badani w grupie wiekowej 41-50 lat nie 
mieli takich doświadczeń.

•• Istotnie częściej badani w wieku 21-
30 lat nie mają doświadczeń zwią-
zanych z przeprowadzaniem ocen 
cząstkowych w toku adaptacji.

•• Istotnie częściej badani z pokolenia 
1965-1980 nie mieli doświadczeń zwią-
zanych z przydzielaniem zbyt łatwych 
zadań w okresie adaptacji zawodowej. 

•• W grupie respondentów mających 
wykształcenie wyższe zawodowe czę-
ściej były osoby zadowolone z prze-
biegu adaptacji zawodowej. W grupie 
osób z wykształceniem średnim więk-
szość badanych była niezadowolona. 

•• Istotnie częściej badani ze stażem pra-
cy 11-20, 21-30 i 31-41 lat nie mieli 
doświadczeń z przydzielaniem zbyt 
łatwych zadań w okresie adaptacji. 
Natomiast respondenci, których staż 
pracy w zawodzie wynosił 0-5 lat, 
najczęściej doświadczali sytuacji przy-
dzielania zbyt łatwych zadań.

•• Istotnie częściej poczucie dokonania 
złego wyboru miejsca pracy mieli 
badani, których staż pracy w zawo-
dzie wynosił 0-5 lat. W grupie osób ze 
stażem pracy 6-10 lat i 31-41 lat istot-
na większość badanych takiego poczu-
cia nie miała. 

•• W grupie respondentów, których staż 
pracy w obecnym miejscu wynosił 
6-10 lat, zdecydowana większość była 

zadowolona z przebiegu adaptacji 
zawodowej. Natomiast w grupie stażu 
pracy 11-20 i 21-30 lat większość bada-
nych nie była zadowolona. 

•• Istotnie częściej poczucie dokonania 
złego wyboru miejsca pracy mieli 
badani, których staż pracy w aktu-
alnym miejscu pracy wynosił 0-5 lat. 
W grupie osób ze stażem pracy 11-20 
lat i 31-38 lat istotna większość bada-
nych takiego poczucia nie miała.

•• Istotnie częściej doświadczenia zwią-
zane z zakończeniem okresu adaptacji 
rozmową oceniającą miały miejsce na 
oddziale zabiegowym, a najrzadziej 
w placówce innej niż wymienione. 

•• W opinii badanych, najbardziej 
istotne są zapoznanie z topografią 
oddziału, zwrotne przekazywanie 
informacji, zapoznanie z podstawo-
wymi dokumentami w podmiocie, 
ze współpracownikami i określenie 
zakresu obowiązków. Za nieco mniej 
istotne czynniki badani uznali: zapo-
znanie z rutynami w oddziale, wyzna-
czenie osoby opiekuna i bycie dodat-
kową osobą w grafiku. Najmniej istot-
nymi elementami w ocenie badanych 
były tworzenie informatorów dla osób 
w okresie adaptacji i samych procedur 
określających ten proces w podmiocie. 

Opinie badanych dotyczące 
elementów mogących mieć wpływ 

na proces adaptacji a zmienne 
społeczno-demograficzne

•• Wraz ze wzrostem wieku badanych 
wzrasta ważność elementu w zakre-
sie zwrotnego przekazywania infor-
macji jako czynnika, który może 

mieć wpływ na proces adaptacji. Nie 
uzyskano znaczącej statystycznie kore-
lacji pomiędzy wiekiem respondentów 
a oceną istotności elementów, takich 
jak określenie zakresu obowiązków, 
zapoznanie ze współpracownikami, 
zapoznanie z topografią oddziału. Ana-
liza wykazała, iż istotnie statystycznie 
najniższy poziom istotności elementu, 
którym jest zwrotne przekazywanie 
informacji, jako czynnika mogącego 
mieć wpływ na proces adaptacji, wska-
zywali badani urodzeni po 1995 roku. 
Pomiędzy pokoleniem a elementami: 
określenie zakresu obowiązków, zapo-
znanie ze współpracownikami i zapo-
znanie z topografią oddziału, nie uzy-
skano istotnych statystycznie różnic. 

•• Istotnie statystycznie wyższy po-
ziom istotności elementu zapoznanie 
ze współpracownikami i zapoznanie 
z topografią oddziału wskazywały 
kobiety niż mężczyźni. Pomiędzy 
płcią a elementami: określenie zakresu 
obowiązków i zwrotne przekazywanie 
informacji, nie uzyskano istotnych sta-
tystycznie różnic. 

•• Analiza wykazała, iż istotnie staty-
stycznie jako najniższy poziom istot-
ności elementu zapoznanie z topogra-
fią oddziału i zwrotne przekazywanie 
informacji wskazywali badani z wy-
kształceniem średnim. Pomiędzy wy-
kształceniem a elementami: określe-
nie zakresu obowiązków i zapoznanie 
ze współpracownikami, nie uzyskano 
istotnych statystycznie różnic. 

•• Stwierdzono dodatnią znaczącą 
statystycznie korelację pomiędzy 
stażem pracy w zawodzie a oceną 
istotności elementu zwrotne przeka-

zywanie informacji. Oznacza to, że 
ze wzrostem stażu pracy w zawodzie 
wzrasta waga elementu w zakresie 
zwrotnego przekazywania informacji 
jako czynnika, który może mieć wpływ 
na proces adaptacji. Nie uzyskano zna-
czącej korelacji pomiędzy stażem pra-
cy w zawodzie a oceną istotności ele-
mentów: określenie zakresu obowiąz-
ków, zapoznanie ze współpracownika-
mi i zapoznanie z topografią oddziału.

Omówienie wyników

Poważna zmiana w pracy lub zmia-
na stanowiska pracy to czynniki, które 
amerykańscy psychiatrzy Thomas Hol-
mes i Richard Rahe umieścili na liście 
najbardziej stresujących sytuacji w życiu 
[8]. Jednym z najczęściej wymienianych 
powodów rezygnacji z pracy, w ciągu 
pierwszych sześciu miesięcy zatrudnienia, 
jest rozczarowanie zakresem obowiązków 
i warunkami pracy w nowej firmie [9]. 
Aby temu zapobiec, należy zaplanować 
i przeprowadzić proces adaptacji w sposób 
usystematyzowany, co z pewnością gwa-
rantują nam certyfikaty jakościowe pod-
miotów leczniczych i wprowadzenie sto-
sownych procedur określających postępo-
wanie z nowo przyjętymi pracownikami. 
Posiadanie certyfikatu jakościowego, któ-
rym legitymuje się zasadnicza większość 
podmiotów leczniczych z terenu działania 
OIPiP w Gdańsku, powinno przekładać się 
na obowiązywanie procedur w zakresie 
adaptacji, a te odnotowało u swoich pra-
codawców tylko niespełna 70% badanych, 
którzy zostali objęci stosowną procedurą 
po przyjęciu do pracy. Istotnie częściej 
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proces adaptacji zawodowej miał miejsce 
w szpitalu klinicznym i specjalistycznym 
niż w pozostałych typach podmiotów, 
co świadczy o tym, że im wyższy poziom 
referencyjności podmiotu, tym wyższa 
jest świadomość osób zarządzających od-
nośnie wagi takich procedur jak te doty-
czące właściwego wprowadzenia pracow-
ników do pracy.

Przyjmuje się różną optymalną długość 
okresu adaptacji, zależnie od specyfiki 
pracy, ale często także możliwości praco-
dawcy. Często utożsamia się czas trwania 
adaptacji z okresem próbnym rozpoczyna-
jącym zatrudnienie pracownika, a trwają-
cym maksymalnie 3 miesiące. Umowę na 
okres próbny, jak wynika z jej kodeksowej 
definicji, zawiera się w celu sprawdzenia 
kwalifikacji pracownika i możliwości jego 
zatrudnienia w celu wykonywania określo-
nego rodzaju pracy [10]. W badaniu wła-
snym respondenci wskazywali na różnie 
długi czas trwania okresu adaptacji, któ-
ry najczęściej realizowany był w okresie 
trzech miesięcy, rzadziej w ciągu miesiąca 
lub dwóch tygodni i satysfakcjonował tyl-
ko nieco ponad połowę badanych.

W myśl podstaw teoretycznych naj-
ważniejszym źródłem informacji w okre-
sie adaptacji jest bezpośredni przełożony, 
który powinien dokonać szczegółowego 
wprowadzenia, pomagając nowemu pra-
cownikowi wyciszyć emocje związane 
z sytuacją trudną, zainteresować go pracą 
i samą organizacją, przekazując podsta-
wowe informacje o obowiązujących zasa-
dach, standardach i oczekiwaniach, a tak-
że możliwościach rozwoju [4]. Istnieje 
również takie podejście, które zakłada, iż 
opiekunem pracownika nie powinien być 
jego bezpośredni przełożony, jednak oso-

ba ta powinna znajdować się wyżej w hie-
rarchii zawodowej od swojego podopiecz-
nego [11]. Badanie własne pokazało, że 
opiekunem w okresie adaptacji, w zasad-
niczej większości badanych sytuacji, była 
koleżanka lub kolega z zespołu wskazani 
przez bezpośredniego przełożonego. Zde-
cydowanie rzadziej osobą wprowadzającą 
jest sam kierownik, czasami także jest nią 
osoba, która zgłasza się do realizacji tych 
zadań samodzielnie.

Pracownik, któremu nie przydzielono 
opiekuna, może czuć się pozostawiony 
sam sobie, musi samodzielnie zdobywać 
informacje potrzebne do efektywnego 
podejmowania zadań, co może skutko-
wać popełnianiem błędów i wydłużeniem 
okresu adaptacji lub w najgorszym wy-
padku brakiem przystosowania się i odej-
ściem z pracy [12]. Brak wyznaczenia 
osoby opiekuna w okresie adaptacji jest 
wskazywany w badaniach jako element, 
który nie sprzyja przebiegowi adaptacji, 
co może przekładać się na wysoki odse-
tek umów rozwiązywanych po krótkim 
okresie ich trwania [13]. W badaniu au-
torskim 90% badanych wskazało, że wy-
znaczenie opiekuna w okresie adaptacji 
podnosi jego jakość. Niestety aż blisko 
35% ankietowanych zadeklarowało, 
że w okresie adaptacji taka osoba nie 
została wskazana. Ponad 90% respon-
dentów w badaniu własnym jest zdania, 
że opiekun w okresie adaptacji powinien 
być osobą do tego celu przygotowaną 
i wynagradzaną za realizację dodatko-
wych obowiązków. 

Przyjmuje się, że opiekunem w okre-
sie adaptacji powinna być osoba mająca 
doświadczenie, umiejętności i praktyczną 
wiedzę zawodową, która charakteryzuje 

się zdolnością do ich przekazania innym, 
ale także ciesząca się autorytetem w ze-
spole. Wpływ opiekuna na proces adapta-
cji zależy w dużej mierze od jego cech 
osobowych [12]. W badaniu własnym 
cechami mentora, które uzyskały naj-
wyższe oceny w opinii badanych okazały 
się: umiejętność przekazywania wiedzy, 
otwartość, dostępność, doświadczenie, 
dobra organizacja pracy, wysoka kultura 
osobista oraz umiejętność słuchania. Za 
mniej istotne cechy badani uznali sta-
nowczość, przygotowanie dydaktyczne, 
posiadanie przez opiekuna specjalizacji 
oraz wykształcenia wyższego. Badanie 
własne pokazało, że im wyższy jest wiek 
respondentów i im większy posiadają staż 
pracy, tym istotnie statystycznie ważniej-
sza jest w ich ocenie cecha mentora, jaką 
jest jego dostępność, tak by móc liczyć na 
wsparcie mentora w każdej bieżącej sy-
tuacji w pracy. Respondenci z wykształ-
ceniem średnim istotnie statystycznie 
rzadziej wskazywali na ważność takich 
cech mentora jak otwartość i umiejętność 
przekazywania wiedzy .

Badania wskazują, iż u osób podej-
mujących pracę największych emocji nie 
budzi specyfika zakładu pracy, procedury 
czy też zakres obowiązków, ale klimat, 
jaki tworzą pracownicy [14]. Skutkiem 
niewłaściwie przeprowadzonej adaptacji 
może być wydłużenie okresu osiągnięcia 
pełnej efektywności pracy i samodzielno-
ści, niski poziom motywacji do pracy i po-
wierzchowne wypełnianie obowiązków 
lub ich zaniedbywanie, a niekiedy nawet 
utrata cennego pracownika. Za najważ-
niejsze czynniki mogące mieć wpływ na 
przebieg adaptacji respondenci w badaniu 
własnym uznali zapoznanie z topografią 

oddziału, zwrotne przekazywanie infor-
macji, zapoznanie z podstawowymi doku-
mentami w podmiocie i ze współpracow-
nikami oraz określenie zakresu obowiąz-
ków. Istotnie statystycznie wyższy poziom 
wagi zapoznania ze współpracownikami 
i z topografią oddziału wskazywały kobie-
ty niż mężczyźni. Istotnie niższy poziom 
wagi zapoznania z topografią oddziału 
i zwrotnego przekazywania informacji 
wskazywali badani z wykształceniem 
średnim. Istotnie częściej najmłodsi bada-
ni i z najmniejszym stażem pracy wskazu-
ją na przydzielanie im zbyt łatwych zadań 
w okresie adaptacji. 

Okres adaptacji pracownika, zgodnie 
z zaleceniami akredytacyjnymi, powinien 
zakończyć się oceną pracownika. Informa-
cja zwrotna następująca po takiej ocenie 
daje nam możliwość uczenia się, rozwo-
ju, dokonywania zmian i jest niezbędnym 
elementem oceniania. Omówienie wyni-
ków oceny z pracownikiem i przekazanie 
mu informacji zwrotnej jest elementem 
budowania systemu ocen pracowniczych 
[2, 15]. Badanie własne pokazało, iż tylko 
w 40% wskazań okres adaptacji zakończył 
się rozmową oceniającą; przeprowadze-
nie ocen cząstkowych w okresie adaptacji 
zadeklarowało tylko ponad 20% ankieto-
wanych. Istotnie częściej najmłodsi bada-
ni i z najmniejszym stażem pracy wska-
zali na brak ocen cząstkowych w okresie 
adaptacji. Istotnie statystycznie najniższą 
wagę zwrotnego przekazywania informa-
cji, jako czynnika mogącego mieć wpływ 
na proces adaptacji, wskazywali najmłod-
si badani, najwyraźniej niedoceniający 
jeszcze, z powodu braku doświadczenia 
zarówno życiowego, jak i zawodowego, 
wagi tego procesu. 
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W badaniu własnym zadowolenie z prze-
biegu procesu adaptacji zadeklarowała 
tylko ponad połowa badanych. W ponad 
35% przypadków towarzyszyło temu także 
poczucie pełnego wdrożenia. Responden-
ci, których staż pracy w obecnym miejscu 
wynosił 6-10 lat, a więc te osoby, które 
przeszły adaptację stosunkowo niedawno 
i osiągnęły pewnego rodzaju stabilizację 
zawodową, byli najbardziej zadowoleni 
z przebiegu adaptacji zawodowej. Istotnie 
statystycznie bardziej zadowoleni z prze-
biegu adaptacji byli także respondenci 
z wykształceniem wyższym zawodowym. 
Można podjąć próbę takiej interpretacji 
uzyskanych wyników, która wskazywałaby 
na to, że najnowsze pokolenia pracowni-
ków mają doświadczenia związane z prze-
biegiem adaptacji, które są korzystniejsze 
niż te, na które wskazują wcześniejsze po-
kolenia pielęgniarek i położnych.

Proces adaptacji może zakończyć się 
pełnym przystosowaniem pracownika, któ-
ry osiąga satysfakcję, a pracodawcy towa-
rzyszy odczucie jego przydatności, przysto-
sowaniem wewnętrznym lub zewnętrznym, 
kiedy występuje element zadowolenia jed-
nej ze stron, lub brakiem przystosowania, 
gdy brakuje satysfakcji pracownika, a pra-
codawca stwierdza brak jego przydatności 
[14]. Niepowodzenia związane z okresem 
adaptacji mogą wynikać z nietrafnego wy-
boru zawodu, nietrafnego wyboru specyfiki 
pracy, niespełnienia oczekiwań własnych 
i tych płynących z otoczenia oraz ze złej 
atmosfery w okresie adaptacji [3]. 
W badaniu własnym poczucie dokonania 
złego wyboru miejsca pracy towarzyszy-
ło badanym aż w ponad 25%, a poczucie 
dokonania złego wyboru zawodu aż w bli-
sko 15% przypadków. Istotnie częściej 

respondenci z najmniejszym stażem pra-
cy w zawodzie i w obecnym miejscu za-
trudnienia, a więc osoby bezpośrednio po 
okresie adaptacji, mieli poczucie dokona-
nia złego wyboru miejsca pracy.

Koszty procesu adaptacji społeczno-
-zawodowej są bardzo wysokie i obej-
mują koszty rekrutacji, badań wstępnych, 
wprowadzenia do organizacji, dodatko-
wego nadzoru w okresie adaptacji, kosz-
ty psychospołeczne związane z relacjami 
w zespole i ewentualne koszty odroczone 
wynikające z zatrudnienia niewłaściwej 
osoby lub jej niepoprawnego wdrożenia, 
co może skutkować daleko idącymi za-
kłóceniami realizowanych zadań. Zde-
cydowanie warto obniżać wartość tych 
kosztów poprzez właściwe zaplanowanie 
i przeprowadzenie procesu adaptacji spo-
łeczno-zawodowej, co pozwoli na utrzy-
manie pozyskanych zasobów w dłuższej 
perspektywie czasowej. Nie możemy mieć 
żadnej wątpliwości, że dołożenie starań 
do właściwego wprowadzenia do organi-
zacji nowych pracowników jest opłacalne 
zarówno z perspektywy samego podmio-
tu, jak i pracownika [4, 9].

Niewłaściwe wprowadzenie pracow-
nika do pracy osłabia jego motywację 
i jest przyczyną fluktuacji kadr lub wręcz 
odchodzenia od wykonywania zawodu, 
a także może powodować błędy i obniżać 
prestiż podmiotu leczniczego. Aby kadra 
pielęgniarska i położnicza rozpoczynająca 
pracę czuła się pewnie w realizacji swoich 
zadań zawodowych, zaleca się opracowy-
wanie programów adaptacji zawodowej 
[2] spełniających wymagania akredytacyj-
ne, co stanowić będzie rekomendacje do 
dalszych działań po zakończeniu omawia-
nego projektu.

Wnioski

	Podmioty lecznicze, w których pracują 
respondenci, w zasadniczej większo-
ści posiadają certyfikaty jakościowe – 
ISO 90001 oraz Akredytację udzielaną 
przez MZ .

	Według ankietowanych w niespełna 
70% badanych podmiotów obowią-
zują procedury w zakresie adapta-
cji nowych pracowników . Istotnie 
częściej proces adaptacji zawodowej 
miał miejsce w szpitalu klinicznym 
i specjalistycznym niż w pozostałych 
typach podmiotów.

	Ponad 70% badanych zostało obję-
tych procedurą adaptacji po rozpo-
częciu pracy. Okres adaptacji trwał 
różnie długo i satysfakcjonował tyl-
ko nieco ponad połowę ankietowa-
nych.

	Opiekunem w okresie adaptacji 
w zasadniczej większości sytuacji, bo 
aż w blisko 40%, jest osoba z zespo-
łu wskazana przez bezpośredniego 
przełożonego. Rzadziej rolę tę przyj-
muje sam kierownik lub osoba, która 
zgłasza się do realizacji tych zadań sa-
modzielnie.

	Mimo iż ponad 90% badanych uwa-
ża, że wskazanie opiekuna w okresie 
adaptacji podnosi jego jakość, aż 
blisko 35% badanych zadeklarowało, 
że w okresie adaptacji taka osoba nie 
została wskazana. Ponad 90% re-
spondentów jest zdania, że opiekun 
w okresie adaptacji powinien być 

osobą do tego celu przygotowaną 
i wynagradzaną za realizację dodat-
kowych obowiązków.

	Najbardziej istotnymi cechami men-
tora, w opinii badanych, okazały się: 
umiejętność przekazywania wiedzy, 
otwartość, dostępność, doświadcze-
nie, dobra organizacja pracy, wysoka 
kultura osobista oraz umiejętność słu-
chania. Za mniej istotne cechy bada-
ni uznali stanowczość, przygotowanie 
dydaktyczne, posiadanie przez opie-
kuna specjalizacji oraz wykształce-
nia wyższego.

	Im starsi badani i im większy posia-
dają staż pracy ogólny i w obecnym 
miejscu zatrudnienia, tym istotnie 
statystycznie ważniejsza jest w ich 
ocenie cecha mentora, jaką jest jego 
dostępność. Respondenci z wykształ-
ceniem średnim istotnie statystycznie 
rzadziej wskazywali na ważność takich 
cech mentora jak otwartość i umiejęt-
ność przekazywania wiedzy.

	Zadowolenie z przebiegu proce-
su adaptacji zadeklarowała tylko 
połowa badanych. W blisko 40% 
wskazań okres ten zakończył się roz-
mową oceniającą, a w ponad 35% 
przypadków także poczuciem peł-
nego wdrożenia. Przeprowadzenie 
ocen cząstkowych w okresie adaptacji 
wskazało już tylko ponad 20% ankie-
towanych. Poczucie dokonania złego 
wyboru miejsca pracy towarzyszyło 
badanym aż w ponad 25%, a poczu-
cie dokonania złego wyboru zawodu 
aż w blisko 15% przypadków. 
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	Za najważniejsze czynniki mogące 
mieć wpływ na przebieg adaptacji 
badani uznali zapoznanie z topogra-
fią oddziału, zwrotne przekazywanie 
informacji, zapoznanie z podstawo-
wymi dokumentami w podmiocie, ze 
współpracownikami oraz określenie 
zakresu obowiązków.

	Istotnie częściej najmłodsi bada-
ni i z najmniejszym stażem pracy 
wskazują na przydzielanie im zbyt 
łatwych zadań i brak ocen cząstko-
wych w okresie adaptacji. Istotnie 
statystycznie bardziej zadowoleni 
z przebiegu adaptacji byli responden-
ci z wykształceniem wyższym zawo-
dowym. Istotnie częściej respondenci 
z najmniejszym stażem pracy w za-
wodzie i w obecnym miejscu zatrud-
nienia mieli poczucie dokonania złego 
wyboru miejsca pracy. respondenci, 
których staż pracy w obecnym miej-
scu wynosił 6-10 lat, byli najbardziej 
zadowoleni z przebiegu adaptacji 
zawodowej. Istotnie częściej zakoń-
czenie okresu adaptacji rozmową oce-
niającą miało miejsce na oddziale za-
biegowym.

	Wraz ze wzrostem wieku badanych 
i ich stażu pracy w zawodzie wzrasta 
waga zwrotnego przekazywania in-
formacji jako czynnika, który może 
mieć wpływ na proces adaptacji. 
Istotnie statystycznie najniższą wagę 
zwrotnego przekazywania informacji, 
jako czynnika mogącego mieć wpływ 
na proces adaptacji, wskazywali ba-
dani urodzeni po 1995 roku. Istotnie 
statystycznie wyższy poziom waż-

ności zapoznania ze współpracow-
nikami i zapoznania z topografią 
oddziału wskazywały kobiety niż 
mężczyźni. Istotnie niższy poziom 
istotności zapoznania z topografią 
oddziału i zwrotnego przekazywania 
informacji wskazywali badani z wy-
kształceniem średnim.

Wpisując się w zadania 
samorządu pielęgniarek i położnych 

związane z prowadzeniem 
działalności naukowo-badawczej, 

OIPiP w Gdańsku 
przedstawia wyniki 

zaprezentowanego badania 
jako rekomendację 

dla środowiska 
w zakresie prowadzenia 

satysfakcjonującej adaptacji
 społeczno-zawodowej 
nowych pracowników, 

mogącą stać się narzędziem 
efektywnego zarządzania 

potencjałem ludzkim 
w podmiotach leczniczych,

 zalecając tworzenie 
wystandaryzowanych programów 

adaptacji dla pracowników.
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Warsztaty szkoleniowe 
„Zasady bezpiecznej pracy 
podczas podawania leków 
przeciwnowotworowych”

Dnia 4 kwietnia 2022 roku odbyły się 
warsztaty szkoleniowe pn.: „Zasady bez-
piecznej pracy podczas podawania leków 
przeciwnowotworowych”. Warsztaty zor-
ganizowane zostały przez Konsultanta Wo-
jewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Onkologicznego Grażynę Waleńską. Pa-
tronat nad wydarzeniem objęła Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
W warsztatach uczestniczyło 35 położ-
nych ze Szpitala św. Wojciecha w Gdań-
sku. Uczestniczki warsztatów zapoznane 
zostały między innymi z podstawowymi 

informacjami na temat chemioterapii jako 
metody leczenia systemowego nowotwo-
rów, obowiązującymi aktami prawnymi do-
tyczącymi pracy z lekami cytotoksycznymi 
oraz zasadami bezpieczeństwa pracy z cy-
tostatykami. Tematyka pracy z cytostatyka-
mi jako lekami niebezpiecznymi wzbudziła 
wiele emocji, szczególnie wśród młodych 
położnych, padło wiele pytań. W przerwie 
uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się 
z dostępnym na rynku sprzętem do bez-
piecznego podawania leków niebezpiecz-
nych. Z pomocą w organizacji warsztatów 

Gratulacje i podziękowania

przyszła Pani Ewa Rosiak – Przedstawi-
cielka Becton Dickinson Polska – firmy, 
która od lat zajmuje się tematyką bezpie-
czeństwa zarówno pacjentów, jak i pracow-
ników opieki zdrowotnej – za co serdecznie 
dziękujemy. Wyrażamy nadzieję, że wiedza 

uzyskana na warsztatach pomoże uczestni-
czącym w nich Paniom Położnym w bez-
piecznym wykonywaniu obowiązków za-
wodowych związanych z pracą z lekami 
niebezpiecznymi. 

Gratulacje dla beaty Kosmaczewskiej 
z okazji uzyskania tytułu specjalistki pielęgniarstwa pediatrycznego.

Aby zdobyty tytuł dodał Ci wiary we własne siły 
i pokonał wszelkie bariery, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 

Niech spełni wszystkie Twoje marzenia, a życie niech Ci zapewni 
same przyjemne wrażenia.

Małgorzata Fritza
Pielęgniarka Oddziałowa

Oddział Okulistyczny dla Dzieci
wraz z zespołem pielęgniarskim
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Z żałobnej karty
„Czasu spędzonego z tymi, których kochamy, 

nigdy nie jest za dużo”.
 

Naszej koleżance Iwonie Kołpak 
szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
 tAtY
składają 

koleżanki z Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Chirurgii Onkologicznej

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia

składamy 
naszej kochanej Koleżance
Pielęgniarce Oddziałowej 

Katarzynie Lis
z powodu śmierci

tAtY
Pokój Jego Duszy

 
Koleżanki z Oddziału Otolaryngologii

Szpitala Copernicus w Gdańsku

Koleżance 
Iwonie Anuszek-Azizi 

wyrazy współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

UKOCHANeGO PAWłA
składają

koleżanki i koledzy z oddziału OTUA
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku

Serdeczne wyrazy współczucia, 
słowa wsparcia i otuchy po śmierci 

MAtKI 
kierujemy do 

joanny Kaszubowskiej i jej siostry Sylwii . 

Personel Oddziału Neurologii 
Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie




