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OKRĘGOWA IZBA 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU 

ZMIANy W PrACy bIUrA OIPiP w GDAŃSKU
W związku ze zniesieniem STANU EPIDEMII oraz wychodząc naprzeciw Państwa 

potrzebom, od dnia 16 maja BIURO OIPiP w GDAŃSKU będzie 
PrZyjMOWAĆ INtereSANtÓW CODZIeNNIe 

OD PONIeDZIAłKU DO PIĄtKU w godzinach 8:00 - 15:00. 
UWAGA! Piątek, który był dniem bez interesantów – zostaje zniesiony.

Zapraszamy stacjonarnie do BIURA OIPiP w GDAŃSKU codziennie oraz zachęcamy 
jednocześnie do korzystania z nowych form możliwości załatwiania spraw, które pozostają 

wkomponowane w naszą obecną codzienność, tj. tel., e-mail, scan/on-line.
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KalendariumSłowo wstępne

1 czerwca 
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w obradach Rady Społecznej UCK 
w Gdańsku, na której podsumowano rok 
2021. Wytężony wysiłek przyniósł sukcesy – 
gratulujemy! To był dla nas wszystkich kolej-
ny rok niezwykle trudnych zadań i wyzwań.

w czerwcu
Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego Przewodnicząca Anna Czarnecka 
prowadziła obrady i działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy naszej Izbie po-
wołanego na czas epidemii i zagrożenia nią. Prowadzone były również Prezydia w trybie 
on-line oraz obrady ORPiP w trybie hybrydowym. Odliczamy czas do zakończenia tego 
stanu. W NRPiP został już przyjęty warunkowy kalendarz wyborczy. Polecamy tematycz-
ne uchwały w niniejszym Biuletynie.

bogactwo 
perspektyw

Za nami już po-
łowa roku! Kiedy 
to minęło? Kiedy 
to wszystko się  
wydarzyło? Ow-
szem, to dosyć 
banalny początek 
słowa wstępne-
go. Jednak kryje 
on w sobie istot-

ne dla mnie przesłanie. Czy zdajemy sobie 
sprawę z mocy wynikającej z umiejętności 
zmieniania perspektywy patrzenia na otaczają-
cą nas rzeczywistość? Czy pozwalamy sobie 
na refleksyjną ucztę? Czy potrafimy wcisnąć 
hamulec i pozostać sam na sam z własnymi 
emocjami? 

Zasypując Was tą serią pytań, nie mam na 
myśli wyjścia na przysłowiowego grilla czy 
aktywności w zakresie innych form trady-
cyjnego „resetu”. Co oczywiste, zmierzam 
w kierunku dywagacji na temat pielęgniar-
stwa i położnictwa, ale o tym szerzej za 
chwilę. Czas i przestrzeń to pojęcia bardzo 
głębokie. Dlatego patrząc, chociażby przez 
pryzmat aktualnego wydania Biuletynu, za-
wartego w nim czerwcowego kalendarium, 
uznaję, że pomimo nieuchronnego upływu 
czasu każdy z nas ma wielką moc włączania 
wewnętrznej pauzy. Po to, by popatrzeć na 
otaczający nas świat z różnych perspektyw. 

Zachęcam Was do takiej podróży, polega-
jącej na dostrzeżeniu w sposób precyzyj-

ny wielowymiarowości tego, co za nami 
i tego, co przed nami. Warto to uczynić bez 
jednoczesnego kreślenia rachunków sumie-
nia, budowania szczegółowych planów, za-
awansowanych strategii. Chodzi o to, aby sta-
nąć z boku i poprzyglądać się tym wszystkim, 
czasem pozornie sprzecznym i oddalonym 
od siebie, obrazom. Jest ich wiele i tyczą się 
one zarówno skutków pandemii, jak i zmian 
systemowych – zrealizowanych i nadchodzą-
cych, działań podejmowanych na szczeblach 
lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych. 
Opisują one nasze nastroje – każdego z nas 
oraz te wyrażane w sposób zbiorowy. Emo-
cje, które nami targają, inspirują, ale nierzad-
ko pozbawiają optymizmu. 

Być może taka eskapada zmieni Waszą ocenę 
teraźniejszości, a w konsekwencji nastawie-
nie na przyszłość. Zdaję sobie sprawę, jak 
wiele spośród Was – pielęgniarek, pielęgnia-
rzy i położnych – odczuwa wielkie zmęcze-
nie. W ostatnich tygodniach udawało nam się 
stopniowo, choć odpowiedzialnie rozszerzać 
katalog spotkań stacjonarnych. Tym samym 
miałam okazję wysłuchać niektórych z Was 
i poznać Wasze emocje. Zobaczyć Wasze ob-
razy. One nie podlegają ocenom i stanowią 
zarazem wielką wartość dla naszej samorzą-
dowej tożsamości, która to z kolei określa na-
sze dążenia, wpływa na definiowanie proble-
mów, motywuje do ich rozwiązywania. 

Koniec pauzy . Czas na nowe perspekty-
wy, drugą połowę tego wielobarwnego 
2022 roku . 

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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...ciąg dalszy4 czerwca
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna 
Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc – Dyrektor ds. Pielęgniar-
stwa Szpitala Copernicus – współorgani-
zując FeStyN rODZINNy dla ZDrO-
WIA wspólnie z licznymi zaangażowa-
nymi instytucjami i Przyjaciółmi Szpitala 
Copernicus w Gdańsku, przyczyniły się do 
wspaniałego wydarzenia pod egidą Prezesa 
Szpitali Copernicus Podmiotu Leczniczego 
Sp. z o.o. Dariusza Kostrzewy. Dla Przed-
stawicieli naszej ORPiP w Gdańsku oraz 
Pracowników naszej Izby była to również 
doskonała okazja, aby w weekend promo-
wać nasze wspaniałe PROFESJE! Zdjęcia 
powiedzą więcej niż 100 słów.
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...ciąg dalszy 6 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła w konkursie na stano-
wisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w UCK. Kandydatce, 
która wygrała konkurs, GRATULUJEMY!

7 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brała udział z ramienia OIPiP w Gdańsku 
w konferencji nt. multidyscyplinarnego leczenia ran zorganizowanej przez Szpitale Po-
morskie – Szpital w Gdyni. GRATULUJEMY WYDARZENIA AKTUALIZUJĄCEGO 
NIEZWYKLE WAŻNĄ WIEDZĘ.
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7 czerwca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w Prezydium NRPiP w trybie on-line. 
Omówiono wiele istotnych spraw i podjęto wiele ważnych uchwał. Bieżące informacje 
polecamy na stronie: www.nipip.pl

8 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc wraz z OIPiP w Gdań-
sku brała czynny udział w promocji 
naszych zawodów w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Gdańsku na IX Po-
morskim Forum Rad Seniorów. To 
piękna promocja PIELĘGNIAR-
STWA i ZDROWIA.

8 czerwca
Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc spo-
tkały się w siedzibie Izby w Gdańsku z eksper-
tem i zwolennikiem wdrażania już posiadanych 
oraz nowych uprawnień w nasze praktyczne 
życie zawodowe mgr Jerzym Krukowskim . Wy-
pracowano koncepcję kolejnych spotkań i nie-
zwykle ważnych działań w rozszerzonej grupie 
ekspertów i pozytywnych inspiratorów zmian 
na lepsze. Widocznym ogromnym problemem 
jest niewykorzystywanie już posiadanych inno-
wacyjnych uprawnień oraz opór przed wdrażaniem nowych. Tymczasem inne profesje przejmują 
coraz szersze zadania zawodowe, a my, nie rozwijając swoich, będziemy stać w miejscu lub na-
wet się cofać… To wielkie zagrożenie, któremu staramy się przeciwdziałać zarówno mentalnie, 
jak i konkretnymi działaniami UPrAKtyCZNIeNIA i rOZSZerZeNIA UPrAWNIeŃ 
WG WyKSZtAłCeNIA.

Strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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9 i 10 czerwca

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku pro-
wadziła obrady (w wersji hybrydowej) 
ORPiP w Gdańsku, a następnie szkolenie, 
także dla Pracowników OIPiP w Gdań-
sku . Na Radzie podjęto wiele niezwykle 
istotnych uchwał (polecamy protokół 
w niniejszym Biuletynie) i niezwłocznie 
włączono działania ich realizacji. W trak-
cie Rady i licznych Prezydiów – ze wzglę-
du na konieczność pilnego przyznawania 
i wydawania PWZ podyktowaną niedo-
borami Kadry Pielęgniarskiej – podjęto 
wiele uchwał nt. PWZ i niezwłocznie je 
wręczano.

Przewodnicząca i IODO prowadzili szkolenie pod egidą ekspertów nt. przepisów RODO 
niezbędnych do przestrzegania i realizacji zadań OIPiP, ze szczególnym naciskiem na 
OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH, oraz w PRACY W SIECI VEL HYBRYDO-
WEJ. PODKREŚLONO KONIECZNOŚĆ PROFESJONALNEGO ICH ZABEZPIE-
CZANIA – na bieżąco, zgodnie z niestety coraz nowszymi zagrożeniami. DRUGI ETAP 
SZKOLENIA DOTYCZYŁ sztuki prawidłowej i skutecznej komunikacji z Petentem. 

W naszej OIPiP w Gdańsku to już kolejne z tego cyklu szkolenie w trosce 
o jak najlepszą jakość megalicznych świadczeń dla naszych Petentów.

...ciąg dalszy

•	 Metoda oszustwa, w której przestęp-
ca w wiadomości e-mail podszywa się 
pod inną osobę lub instytucję w celu 
wyłudzenia określonych informacji 
(np. danych logowania, szczegółów 
karty kredytowej) albo nakłonienia 
ofiary do określonych działań

•	 Jest to rodzaj ataku opartego na inżynierii społecznej

PHISHING

INŻYNIERIA SPOŁECZNA (SOCJOTECHNIKA)

•	 Zestaw metod mających na celu uzyskanie niejawnych informacji przez 
cyberprzestępcę

•	 Hackerzy często wykorzystują niewiedzę bądź łatwowierność użytkow-
ników systemów informatycznych, aby pokonać zabezpieczenia odpor-
ne na wszelkie formy ataku

•	 Wyszukują przy tym najsłabszy punkt systemu bezpieczeństwa, któ-
rym jest człowiek

PODSUMOWANIE

2 ważne strategie obrony, 2 ważne mury obronne 
(dwie warstwy ochrony)
Obie strategie ważne… tak samo ważne

1. Sprzęt, systemy komputerowe, IT (informatyka), cybersecurity
2. Świadomość… Wasza świadomość, Wasza czujność, Wasza uważność
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...ciąg dalszy...ciąg dalszy

Zgodnie z zasadą SMART cel powinien być:

Skonkretyzowany (ang. Specific) – jego zrozumienie nie po-
winno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jedno-
znaczne i niepozostawiające miejsca na luźną interpretację.

Mierzalny (ang. Measurable) – a więc tak sformułowany, 
by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu lub 
przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego 
realizacji.

Osiągalny (ang. Achievable) – cel zbyt ambitny podkopuje 
wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego 
realizacji.

Istotny (ang. Relevant) – cel powinien być ważnym krokiem 
naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla 
tego, kto będzie go realizował.

Określony w czasie (ang. Time-bound) – cel powinien mieć 
dokładnie określony horyzont czasowy, w jakim zamierzamy 
go osiągnąć.

S
M
A
R
T

Co zabiera nam cenny czas?

 » Brak decyzji
 » Nieefektywność
 » Nieprzewidziane 

zakłócenia pracy
 » Odwlekanie
 » Nierealistyczne terminy 

wykonania
 » Zła organizacja
 » Mikro-zarządzanie

 » Nieefektywne spotkania
 » Wykonywanie pilnych, 

zamiast ważnych zadań
 » Złe planowanie
 » Branie wszystkiego na własne 

barki – niedelegowanie 
uprawnień

 » Brak standardów, 
priorytetów, procedur

Przyjmij do wiadomości, że ener-
gia podąża za myślą, a myśl… 
podąża za energią. Więcej na 
ten temat można się dowiedzieć 
z bestsellerowej książki pt.: The 
Secret, która już stała się kulto-
wa, także w Polsce. Dzięki temu 
zaczniemy wydatkować mniej 
energii na realizację zadań.
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13 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brała udział z ramienia OIPiP w Gdańsku 
w spotkaniu Komitetu organizacyjnego przygotowującego konferencję w NOT pt. ,,Q do-
skonałości: dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu’’.

14 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brała udział z ramienia OIPiP w Gdańsku 
w pracach Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Urzędzie Wojewódzkim.

...ciąg dalszy

15 czerwca
Z inicjatywy Przewodniczącej Koła Emerytów, działającego prężnie od kilku lat przy 
OIPiP w Gdańsku, po raz kolejny jego członkowie spotkali się w plenerze. Tym razem 
nasze Seniorki zdecydowały się spotkać w Stryszej Budzie. Po zwiedzeniu Parku Miniatur 
i wielu innych atrakcji „miniciuchcia” zabrała Nasze Emerytki na urokliwe kaszubskie 
wzgórza, pagórki, gdzie mogły podziwiać przyrodę, krajobraz i skosztować regionalnego 
poczęstunku. ORPiP zatwierdziła w planie budżetu na 2022 rok znaczący wzrost kwo-
ty przeznaczonej na działalność Koła Emerytek, dzięki czemu Panie mogą częściej się 
spotykać. Seniorki w pogodny sposób eksponują plusy wynikające ze statusu bycia eme-
rytką. Permanentnie podkreślają, iż inicjatywa i realizacja wspólnych spotkań to recepta 
na relaksacyjny wypoczynek i wzmacnianie zdrowia. To także okazja, aby spotykać się 
w plenerze po kilkudziesięciu latach pracy w zawodzie pielęgniarki czy położnej. War-

to korzystać z takich chwil, wymieniać poglądy zawodowe i osobiste, do czego zachęca 
Samorząd Zawodowy. Przedstawiciele i Członkowie Koła Emerytek złożyli na ręce Pani 
Anny Czarneckiej – Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku – słowa uznania i podziękowanie 
za pomoc i wsparcie inicjatyw, działań Koła Emerytów, które znacząco się powiększyło. 
Przewodnicząca Koła Pani Teresa Zielińska po raz kolejny zachęca emerytowane pielę-
gniarki i położne do działania i korzystania z przyjemności integracyjnych spotkań. Tele-
fon kontaktowy 699-904-394. Pozytywną aurę uatrakcyjniły drobne upominki dla wszyst-
kich uczestników od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, które wręczyła 
Pani Ewa Bogdańska-Bóll – Skarbnik ORPiP w Gdańsku. 

SPOTKANIE
komitetu organizacyjnego konferencji

„Q doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu”
w dniu 13.06.2022 r.

 Agenda
 1.   Stan aktualny przygotowań
 2.   Punkty do ustalenia
  a)   Otwarcie konferencji
  b)   Kolejność wystąpień
  c)   Panel dyskusyjny
 3.   Abstrakt
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20-21 czerwca

W Ostródzie odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Pediatryczna ,,Pielęgniarstwo Pe-
diatryczne – Nowe Wyzwania”. W konferencji wzięła udział Przewodnicząca Komisji ds. 
Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania wraz z Członkiniami. Na spotkaniu 
poruszono wiele zagadnień dotyczących opieki pielęgniarskiej nad pacjentem pediatrycz-
nym oraz przedstawione zostały nowinki technologiczne, ułatwiające proces pielęgnacji 
i leczenia. Istotny był również temat ,,Zapobieganie bólom kręgosłupa – ergonomia pracy 
pielęgniarki”.

...ciąg dalszy

20 czerwca
Spółka Szpitale Pomorskie odnotowuje kolejny sukces! W szpitalu w Wejherowie oficjal-
nie otwarto nowoczesny, na miarę XXI wieku ośrodek leczenia chorób serca i naczyń, 
kompleks blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią oraz nowoczesną pracownię 
patomorfologii. Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku reprezentowa-
ła Pani Ewa Bogdańska-Bóll i z tej okazji przekazała Pani Prezes Zarządu Szpitali Pomor-
skich w Gdyni Jolancie Sobierańskiej-Grenda gratulacje:

Szanowna Pani 
Zakończenie realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób 
cywilizacyjnych” poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, a współfinan-
sowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, to kolejny sukces Zarządu spółki, władz Urzędu 
Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. Ten sukces daje wymierne korzyści mieszkańcom 
Pomorza, zapewniając poczucie bezpieczeństwa w obszarze promocji i ochrony zdrowia.
Wybudowanie, wraz z wyposażeniem, Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń umoż-
liwia szybką, kompleksową diagnostykę, aby wprowadzać celowane leczenie chorób cywi-
lizacyjnych. To gwarant jakości i dostępności do profesjonalnych świadczeń medycznych 
w oparciu o wysokospecjalistyczne procedury. Otwarcie nowoczesnego bloku operacyjnego 
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wraz z centralną sterylizacją 
gwarantuje medykom szeroki 
wachlarz realizacji świadczeń 
zabiegowych z wykorzysta-
niem najnowszych technologii 
medycznych, zaś nowoczesny 
zakład patomorfologii daje 
możliwość szybkiego diagno-
zowania w zakresie badań hi-
stopatologicznych.
Oceniając finalny efekt dzia-
łań przez pryzmat standardu 
i jakości, to bardzo nowocze-
sne ośrodki diagnozowania i leczenia. To komfort, bezpieczeństwo i godne warunki pracy dla 
zespołów terapeutycznych i pozostałych pracowników. 
W imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani mgr 
Anny Czarneckiej i całej Naszej Korporacji Zawodowej pragnę złożyć na ręce Pani Prezes, ca-
łego Zarządu oraz władzom Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego wyrazy uzna-
nia i gratulacje z okazji zakończenia realizacji tak potężnego projektu. Wszystkim pracownikom 
życzę, aby czerpali jak najwięcej satysfakcji z realizacji zawodowej. Zaangażowanie, profesjo-
nalizm i trud pracy dnia codziennego niech będą cenione i szanowane przez nas wszystkich. 

Zarząd spółki, kadrę zarządzającą pionu pielęgniarskiego Szpitala w Wejherowie czeka duże wyzwa-
nie – pozyskać wykwalifikowany personel medyczny z doświadczeniem praktycznym, aby zapewnić 
realizację wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w tak nowoczesnej placówce.

...ciąg dalszy
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20 czerwca
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca 
Marzena Olszewska-Fryc z dumą i rado-
ścią uczestniczyły w Szpitalu Specjali-
stycznym w Kościerzynie w uroczystym 
rozpoczęciu działalności Filii Powiślań-
skiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie!!!
Uczelnia już od października 2022 r. 
rozpocznie kształcenie na kierunku pie-
lęgniarstwo – studiach I stopnia (licencjat) oraz studiach II stopnia (magisterskich).
Ścisła współpraca ze szpitalem da studentom możliwość uczestniczenia w zajęciach prak-
tycznych/klinicznych od samego początku studiów. 
W kolejnym roku planowane jest rozszerzenie działalności uczelni i ubieganie się o po-
zwolenie na kształcenie ratowników medycznych. 
Więcej na ten temat przeczytają Państwo na stronie: 

         www.powislanska.edu.pl 

         www.psw.kwidzyn.edu.pl 
ale także na stronie Partnera – Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie: 

         www.szpital-koscierzyna.pl
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie w tym przedsięwzięciu – wszystkim ludziom 
i instytucjom, którym na sercu leży dobro i rozwój naszych zawodów. Deficyt naszej kadry 
jest przez ostatnie lata wielkimi wysiłkami stopniowo likwidowany, szczególnie w trosce 
o bezpieczeństwo i dbałość o życie i zdrowie. Każda uczelnia akredytowana i nowe jej filie 
są trudne do przecenienia w swoich działaniach – dlatego wspieramy każdą z Nich.

...ciąg dalszy
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21 czerwca
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka i Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc uczestniczyły aktywnie jako współorganizatorzy (nasza OIPiP) oraz prele-
gentki w konferencji organizowanej przez NOT w Gdańsku pt. „Q doskonałości: Dobre 
praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu 2022”. To kolejna konferencja, 
w której silnie wybrzmiało nasze PIELĘGNIARSTWO i Jego rozwój. Dzięki wersji hy-
brydowej w konferencji uczestniczyło ponad 200 osób. Niezwykle ciekawe tematy poka-
zały, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach doskonalimy jakość działań i chęci współ-
działania, nawet interdyscyplinarnego.
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22 czerwca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła 
w obradach Kapituły Dziennika Bałtyckiego wyła-
niającej MENEDŻERÓW 2021 ROKU Z 5 DZIE-
DZIN niezwykle ważnych w naszym codziennym 
życiu/funkcjonowaniu. Dla naszej OIPiP, jak i całe-
go Środowiska Zawodowego to wielkie wyróżnie-
nie. Pierwszy raz wśród tych dziedzin pojawiło się 
ZDROWIE!

...ciąg dalszy
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Z okazji 110. rocz-
nicy Zjazdu Młodo-
kaszubów w murach 
Ratusza Głównego 
Miasta Gdańska od-
była się Konferencja 
„Gdańsk-Kaszuby-
-Polska”. Organi-
zatorzy: Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomor-
skie we współpracy 
z Instytutem Kaszub-
skim – Stacji Polskiej 
Akademii Umiejęt-
ności, wraz z przedstawicielami Muzeum Gdańska zaprosili przedstawicieli lokalnych spo-
łeczności i mieszkańców Pomorza o różnorodnych zainteresowaniach, profesjach. Liczne 
grono uczestników konferencji miało możliwość wysłuchania i pogłębienia wiedzy w tym 
zakresie. Prelegenci w referatach oraz panelach dyskusyjnych przypomnieli, jak ważną rolę 
odegrał Gdańsk w kształtowaniu się środowiska młodokaszubskiego. Samorząd Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych reprezentowała Skarbnik ORPiP – Pani Ewa Bogdańska-Bóll.

22 czerwca 23 i 24 czerwca

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w dwudniowych obradach NRPiP w trybie 
hybrydowym. Omówiono wiele istotnych spraw i podjęto wiele ważnych uchwał. Bieżące 
informacje polecamy na stronie: www.nipip.pl, a także na łamach niniejszego Biuletynu.
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ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ
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Na naczelnej radzie omówiono również 
WZOry NOWyCH POLIWĘGLA-
NOWyCH PWZ oraz mPWZ, czyli 
elektronicznej wersji (jako dodatkowej) 
planowanej w najbliższym czasie. Więcej 
informacji podamy wkrótce na naszej 
stronie internetowej oraz Fb.

...ciąg dalszy

24 czerwca
Po dwuletniej przerwie z powodu epide-
mii wywołanej przez SARS-CoV-2, w auli 
Auditorium Primum Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego odbyła się uroczy-
stość Czepkowania absolwentów studiów 
I stopnia na kierunkach Pielęgniarstwo 
i Położnictwo. 
W imieniu Przewodniczącej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

Pani mgr Anny Czarnec-
kiej, całej Naszej Korpo-
racji Zawodowej, Skarbnik 
ORPiP Pani Ewa Bogdań-
ska-Bóll pogratulowała 
Władzom Uczelni i całe-
mu Zespołowi kolejnego 
sukcesu edukacyjnego. 
Szczególne słowa uznania 
skierowała do Pani dr hab. 
Aleksandry Gaworskiej-
-Krzemińskiej – kierow-
nika Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa GUM. Obrany kierunek działań na rzecz 
podnoszenia jakości kształcenia przynosi chlubę Uczelni, a w dalszej perspektywie prze-
kłada się na profesjonalizm zawodowy, co potęguje poczucie bezpieczeństwa pacjen-
tów i zespołów terapeutycznych w placówkach medycznych. Osobne gratulacje i słowa 
uznania Pani Skarbnik ORPiP skierowała do absolwentów. 
Drodzy Adepci profesji Pielęgniarstwa 
i Położnictwa: jeden etap biegu do 
wyznaczonego celu macie już za sobą. 
Dyplom licencjata pielęgniarki, położ-
nej, to coś więcej niż zawód. To począ-
tek Waszej nowej roli, jaką macie do 
odegrania w codziennej pracy. 
Kolejny etap przed Wami – to praca 
zawodowa, to kształcenie podyplomo-
we, to kontakt i współpraca z różnymi 
organizacjami i instytucjami dziedzin 
medycznych i nie tylko. Jedną z nich 
jest instytucja pn. „SAMORZĄD ZA-
WODOWY ”. To on jest między in-
nymi strażnikiem bezpieczeństwa realizacji zawodowej. To on jest wsparciem dla Was 
w sytuacjach problematycznych i trudnych. Długotrwała, wieloaspektowa współpraca 
Gdańskiego Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Waszą Uczelnią wpły-
wa i owocuje wysokim profesjonalizmem kształcenia i rozwojem naszych profesji. Okrę-
gowa Izba Pielęgniarek i Położnych ufundowała nagrody dla najlepszych i najbardziej 
aktywnych studentów kierunku położnictwa, pielęgniarstwa, zaś wszystkim absolwentom 
życzymy bezpiecznej pracy w przyjaznej atmosferze oraz szerokich horyzontów rozwoju 
kariery zawodowej.
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Zapraszamy na FANPAGE
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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24 czerwca
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Rady Społecznej 115 Szpitala Woj-
skowego w Helu, na której podsumowano rok 2021. Gratulujemy efektów wytężonego wysiłku 
i owocnych działań! To był dla nas wszystkich kolejny rok niezwykle trudnych zadań i wyzwań.

26 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brała udział w uroczystości zakończenia 
39. i 40. edycji studiów podyplomowych Promediq MBI w ochronie zdrowia w Dworze 
Artusa. Wszystkim absolwentom GRATULUJEMY!

27 czerwca

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w obradach Rady Społecznej 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej w Gdańsku, na której podsumowano rok 2021. Gratulujemy owoc-
nych działań! To był dla nas wszystkich kolejny rok niezwykle trudnych zadań i wyzwań. 
Na Radzie Przedstawiciele Rządu i Ministerstwa zapowiedzieli kolejne obrady. 

28 czerwca
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brała udział w posiedzeniu Rady Społecz-
nej Wojskowych Specjalistycznych Przychodni Lekarskich w Gdyni.

28-29 czerwca

W Warszawie odbył się 
IV Ogólnopolski Zjazd Pielę-
gniarek Medycyny Szkolnej. 
Na spotkaniu miało miejsce 
pożegnanie Kierownika Za-
kładu Zdrowia Dzieci i Mło-
dzieży Instytutu Matki i Dziec-
ka, Medycyny Szkolnej Pani 
prof. Anny Oblacińskiej, któ-
ra odchodzi na emeryturę. 
W imieniu Przewodniczącej 
ORPiP w Gdańsku Pani Anny 
Czarneckiej i Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania z woj. pomorskie-
go podziękowania dla Pani Profesor za wieloletnią współpracę złożyła Jolanta Zając, 
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania przy 
OIPiP w Gdańsku. Program konferencji obejmował aktualne zagadnienia, z którymi 
w codziennej pracy muszą zmierzyć się Pielęgniarki w szkołach, dotyczące między 
innymi: pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, dzieci doświadczających 
ataku lęku i paniki, substancji psychoaktywnych, i wiele innych zagadnień istotnych 
w pracy Pielęgniarki. 
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28 czerwca

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczest-
niczyła w postępowaniu konkursowym na 
stanowisko PIELĘGNIARKI ZARZĄ-
DZAJĄCEJ W ODDZIALE CHIRUR-
GII OGÓLNEJ SZPITALA św. Wincen-
tego a Paulo SZPITALE POMORSKIE 
Sp . z o .o . Poziom wystąpień konkurso-
wych był bardzo wysoki. GRATULU-
JEMY NOWEJ PANI PIELĘGNIARCE 
ZARZĄDZAJĄCEJ! Dziękujemy, że Spółka przeprowadza postępowania konkursowe, któ-
re mimo że nie są obowiązkowe – bardzo dużo wnoszą w doskonałe wyłonienie Kandydatów 
na tak odpowiedzialne stanowiska kierownicze/zarządzające. Takie spotkania są wspaniałą 
okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji oraz planów działań: pro-pacjenc-
kich i pro-pielęgniarskich, z korzyścią dla całego Zespołu Interdyscyplinarnego.

28 czerwca
Przedstawiciel Prezydium ORPiP Pani 
Ewa Bogdańska-Bóll osobiście pogratulo-
wała nowo wybranym władzom Organiza-
cji Związkowej Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Pomorskiego: Przewodniczącej 
Pani Krystynie Dębkowskiej i Wiceprze-
wodniczącej Pani Ilonie Kwiatkowskiej-
-Falkowskiej. 

...ciąg dalszy

Zapraszamy na FANPAGE
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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W Gdańsku odbyła się Gala 
Menedżer Pomorza 2021 or-
ganizowana przez „Dziennik 
Bałtycki”. OIPiP w Gdańsku 
reprezentowała Przewodni-
cząca Anna Czarnecka (jed-
nocześnie Członek Kapituły 
tego wielkiego wydarzenia) 
wspólnie z Wiceprzewodni-
czącą i Skarbnikiem naszej OIPiP. GRATULUJEMY WSZYSTKIM NOMINOWANYM, 
w tym szczególnie w kategorii Menedżer Zdrowia 2021 

Laureatce Marzenie Mrozek, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, 
a zarazem Członkowi naszej OIPiP w Gdańsku, składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania 
i gratulacje. Tytuł znalazł się zdecydowanie w godnych i zasłużonych na rzecz Pomorzan i ich zdro-
wia rękach! Pani Prezes bardzo podkreślała trudną wręcz do przecenienia, niezwykle ważną rolę 
całego PERSONELU SZPITALA W KOŚCIERZYNIE i DZIERŻĄŻNIE. GRATULUJEMY!!!
Polecamy film z GALI na naszej stronie oraz FB OIPiP w Gdańsku. Przeżyjmy to wspólnie 
raz jeszcze!

30 czerwca ...ciąg dalszy
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Czepkowanie w GUMed
24 czerwca br. pod honorowym patrona-
tem JM Rektora – prof. Marcina Grucha-
ły odbyła się uroczystość czepkowania, 
podczas której symbolicznie wprowadzo-
no do zawodu 155 absolwentów kierunku 
pielęgniarstwa oraz położnictwa Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego.
Wszystkich uczestników spotkania przywi-
tała prof. Aleksandra Gaworska-Krzemiń-
ska – prodziekan ds . promocji i rozwoju 
Wydziału Nauk o Zdrowiu, która poprowa-
dziła uroczystość. W wydarzeniu uczest-
niczyli zaproszeni goście, wśród których 
znaleźli się: prof. dr hab. Edyta Szurow-
ska, prof. Przemysław Rutkowski, dr hab. 
Agnieszka Zimmermann, prof. Piotr Wąż, 
prof. Marcin Renke. Na uroczystość przy-
były także Anna Lignowska, Anastassija 
Kalogridou-Błajet, Lucyna Nowicka, Jo-
lanta Madej, Marzena Barton, Krystyna 
Paszko – przedstawicielki szpitali współ-
pracujących z Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym. Głos zabrała Pani Dyrektor 
Marzena Barton, która przekazała na ręce 
nauczycieli akademickich część ze swoich 
zbiorów podręczników z różnych dziedzin 
pielęgniarstwa. Okręgową Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych reprezentowała Ewa Bog-

dańska-Bóll, która wręczyła nagrody dla 
absolwentów zaangażowanych w działal-
ność organizacyjną (starostów poszczegól-
nych kierunków).
W imieniu Władz Uczelni oraz swoim 
własnym do absolwentów zwrócił się JM 
Rektor prof. Marcin Gruchała – kierując 
ciepłe słowa do kończących studia, pod-
kreślił fakt, że absolwenci wybrali zawód, 
który daje wiele możliwości rozwoju i jest 
bardzo pożądany przez pracodawców. 10 
studentów mogących pochwalić się naj-
lepszymi osiągnięciami w nauce otrzymało 
nagrody z rąk JM Rektora. 
Historię czepkowania przypomniała 
wszystkim zebranym dr Jolanta Olszew-
ska. W imieniu kończących studia głos 
zabrali starostowie kierunków pielęgniar-
stwa i położnictwa – Mateusz Olejnik oraz 
Aleksandra Goliczewska. Dokonując krót-
kiego podsumowania minionych trzech lat, 
podziękowali wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie do zawodu.
Po uroczystym złożeniu przysięgi odsłu-
chano „Hymn pielęgniarek i położnych”.

Katarzyna Czyż-Szypenbejl
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

Gdański Uniwersytet Medyczny

Strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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zdrowotnych innych niż medyczne 
czynności ratunkowe, które mogą 
być udzielane przez ratownika me-
dycznego oraz zawartego w opinii 
wniosku związanego z wprowadze-
niem zmian w tym samym zakresie, 
dotyczącego pielęgniarek systemu 
zawartych w Rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia z dnia 28 lutego 
2017 r. w sprawie rodzaju i zakre-
su świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i re-
habilitacyjnych, udzielanych przez 
pielęgniarkę lub położną samo-
dzielnie bez zlecenia lekarskiego. 

Prezydium OrPiP w Gdańsku 
podjęło decyzję o wystosowaniu 
pisma dotyczącego pełnego po-
parcia powyższej opinii Konsul-
tanta. Pismo zostało przesłane do 
Pan Zofii Małas, Prezes Naczelnej 
rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie, 

 • pismo z Ministerstwa Zdrowia 
dotyczące wzrostu wynagrodzeń 
dla pielęgniarek i położnych, jak 
i zawartych kwestii dotyczących 
kwalifikacji i kształcenia pielę-
gniarek i położnych. 

10. Zakończenie zebrania.

Prezydium
W dniu 24 czerwca 2022 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium .
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1151/VII P/22 w sprawie 
przyjęcia i realizacji protokołu Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego z dnia 
22 czerwca 2022 r., rozpatrzonych wnio-
sków złożonych do Komisji Socjalnej 
o przyznanie zapomóg losowych plus ich 
realizacja. Przyznane zapomogi opie-
wają na łączną kwotę 3500.00 zł brutto 
(trzy tysiące pięćset 00/100 zł) i pocho-
dzą z budżetu Komisji Socjalnej. 

5 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Pielęgniarstwa Epi-
demiologicznego w sprawie pokrycia 
kosztów konferencji szkoleniowej dla 
Pielęgniarek Epidemiologicznych – 
Członków OIPiP w Gdańsku, organi-
zowanej przez Komisję ds. Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego we współ-
pracy z Konsultantem Województwa 
Pomorskiego w dziedzinie Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego. Konferen-
cja odbędzie się we wrześniu 2022 r. 

Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
1152/VII P/22 w tej sprawie . 

6. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cych Komisji problemowych Leczenia 
Ran i Opieki Długoterminowej w sprawie 
pokrycia kosztów uczestnictwa aktyw-
nych Członków Komisji problemowych 
Leczenia Ran i Opieki Długoterminowej 
w Kongresie Naukowo-Szkoleniowym 
organizowanym przez Polskie Towarzy-
stwo Leczenia Ran, który odbędzie się 
w Sopocie w dniach 08-10.09.2022 r. 
Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
1153/VII P/22 w tej sprawie . 

7. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły Nr 2441/Z/VII/2022 do Uchwały 
Nr 2450/Z/VII/2022. Stwierdzenie 
5 (w tym 3 pielęgniarzy), wpis 3, wy-
kreślenie 1, wymiana 1. 

8 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 198/IPP/PPL/22/C 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-
wych) (1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki pielęgniarskiej).

9. Sprawy bieżące. 
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
 • opinię konsultanta dotyczącą pro-

jektu Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie medycznych 
czynności ratunkowych i świadczeń 
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W dniu 28 czerwca 2022 roku odbyło się ze-
branie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W zebra-
niu wzięło udział 8 osób, Członków Prezydium. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1154/VII P/2022 w spra-
wie wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pie-
lęgniarek i położnych szkolenia specja-
lizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwo 
ginekologiczno-położnicze organizowa-
nego przez Servmed, Paweł Dobski. 

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1155/VII P/2022 w spra-
wie wpisu do rejestru podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych szkolenia spe-
cjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniar-
stwo neonatologiczne organizowanego 
przez Servmed, Paweł Dobski. 

6. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykonywania 
Zawodu od Uchwały Nr 2451/Z/VII/2022 
do Uchwały Nr 2453/Z/VII/2022. Stwier-
dzenie 3 (w tym 2 położne). 

7. Zakończenie zebrania.

W dniu 4 lipca 2022 roku odbyło się zebra-
nie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W ze-
braniu wzięło udział 8 osób, Członków Pre-
zydium oraz Przewodnicząca Komisji Re-
wizyjnej .

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

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

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

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1156/VII P/2022 w spra-
wie przyjęcia i realizacji protokołu Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego z dnia 
4 lipca 2022 r., rozpatrzonych wniosków 
złożonych do Komisji Socjalnej o przy-
znanie zapomóg losowych plus ich reali-
zacja . Przyznane zapomogi opiewają 
na łączną kwotę 5400.00 zł brutto 
(pięć tysięcy czterysta 00/100 zł) i po-
chodzą z budżetu Komisji Socjalnej. 

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1157/VII P/2022 w spra-
wie pokrycia kosztów kontynuacji kon-
ferencji szkoleniowej dla Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP 
w Gdańsku. Szkolenie wraz z warszta-
tami odbędzie się 7-9 września 2022 r. 

6. Przedstawienie i omówienie projektu 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 2454/Z/
VII/2022 do Uchwały Nr 2491/Z/
VII/2022. Stwierdzenie 29 (w tym 
3 położne i 3 pielęgniarzy), stwier-
dzenie spoza UE 1, duplikat 1, wpis 
4 (w tym 1 pielęgniarz i 1 położna), 
wykreślenie 3 (w tym 1 pielęgniarz). 

7. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 
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9. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 271/VII r/22 w sprawie 
przyjęcia i realizacji protokołu Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego z dnia 
8 czerwca 2022 r . wniosków skierowa-
nych do Komisji ds. Finansowania Do-
skonalenia Zawodowego przy Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. refundacje zostały przy-
znane na ogólną kwotę: 41 400,00 zł 
brutto (czterdzieści jeden tysięcy 
czterysta zł 00/100) z budżetu na do-
skonalenie zawodowe – refundacje.

10. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 272/VII r/22 
w sprawie kontynuacji ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej Pie-
lęgniarek i Położnych zrzeszonych 
w OIPiP w Gdańsku na kolejny rok, tj. 
od 01.07.2022 do 30.06.2023 r.

11. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 273/VII r/22 w sprawie 
zakupu dwóch komputerów stacjonar-
nych bez monitorów wraz z oprogra-
mowaniem plus dodatkowym progra-
mem Office dla potrzeb działu PWZ 
i biura ORPiP.

12. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 274/VII r/22 
w sprawie przyjęcia i realizacji proto-
kołu Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go z dnia 8 czerwca 2022 r., rozpatrzo-
nych wniosków złożonych do Komisji 
Socjalnej o przyznanie zapomóg lo-
sowych plus ich realizacja. Zapomo-
ga została przyznana w wysokości 
2 700.00 zł brutto (dwa tysiące sie-
demset 00/100) z budżetu Komisji 
Socjalnej.

13. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 275/VII r/22 

w sprawie przyznania pomocy finanso-
wej-zapomogi dla pielęgniarki z OIPiP 
z siedzibą w Szczecinie. 

14. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 276/VII r/22 
w sprawie pokrycia kosztów reklamy 
w mediach stacji radiowej, tj. Złote 
Przeboje i Radio Pogoda, celem po-
zyskiwania Absolwentów Uczelni 
kształcących w zawodzie pielęgniarki 
i położnej – bycia Członkiem OIPiP 
w Gdańsku, a także zachęcania Ich do 
podejmowania pracy w placówkach 
medycznych naszego regionu. 

15. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 277/VII r/22 
w sprawie ustalenia zasad finansowa-
nia form kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych organizowa-
nych przez OIPiP w Gdańsku oraz za-
twierdzenia wzorów umów dla kadry 
dydaktycznej .

16. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 278/VII r/22 w sprawie 
przyznania pomocy finansowej-zapo-
mogi dla pielęgniarki z OIPiP w Wał-
brzychu. 

17. Przedstawienie i przyjęcie Uchwały 
Nr 279/VII r/22 w sprawie wypowie-
dzenia warunków zatrudnienia przez 
Pracodawcę, Członkowi Organu Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku: 18 głosów za przyjęciem 
uchwały, 1 osoba wstrzymała się od 
głosu. Tematyczna uchwała została 
przesłana do Pracodawcy. 

18. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
 • odpowiedź Wojewody Pomor-

skiego do Konsultanta Krajowe-

Z prac Rady
W dniu 9 czerwca 2022 roku odbyło 
się zebranie Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku. W zebraniu 
wzięło udział 19 osób, Członków ORPiP, 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz 
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielę-
gniarek i Położnych. 
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 268/VII r/22 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA Medica Sp. z o.o.:
• kurs specjalistyczny Endoskopia
• kurs specjalistyczny Szczepienia 

ochronne 
• kurs specjalistyczny Wykonanie 

badania spirometrycznego
• kurs specjalistyczny Wykonywa-

nie i ocena testów skórnych
• kurs specjalistyczny Ordynowanie 

leków i wypisywanie recept, część I.
5 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-

głośnie Uchwały Nr 269/VII r/22 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 

egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
SERVMED:
• kurs specjalistyczny w dziedzinie 

„Wywiad i Badanie Fizykalne”, 
edycja XVII, Gdańsk

• kurs specjalistyczny w dziedzinie 
„Resuscytacja Krążeniowo-Odde-
chowa”, edycja LIV, Gdańsk.

6. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 270/VII r/22 
w sprawie wskazania przedstawiciela 
kadry dydaktycznej do pracy w komi-
sji egzaminacyjnej w zakresie kształ-
cenia podyplomowego prowadzonego 
przez OIPiP w Gdańsku:
• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-

stwo anestezjologiczne i inten-
sywnej opieki dla pielęgniarek,

• kurs specjalistyczny Żywienie do-
jelitowe i pozajelitowe.

7. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwał Nr: 195/IPP/PPL/22/C, 
196/IPP/PPL/22/C, 197/IPP/PPL/22/C 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-
wych) (3 wykreślenia indywidualnych 
praktyk pielęgniarskich).

8 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 2441/Z/
VII/2022 do Uchwały Nr 2461/Z/
VII/2022. Stwierdzenie 11, wpis 3, wy-
kreślenie 4 (w tym 1 pielęgniarz), du-
plikat 1, wymiana 2 (w tym 1 położna). 
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Korespondencja 
z Ministerstwem Zdrowia

go w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Opieki Długoterminowej dr n. 
o zdrowiu Pani Marioli rybki, 
prof. PUZ, w sprawie powoła-
nia konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie opieki długotermi-
nowej. W piśmie zostało podkre-
ślone, iż środki finansowe, któ-
rymi dysponuje Pan Wojewoda, 
nie pozwalają na zwiększenie 
liczby powołań, w tym konsul-
tanta w powyższej dziedzinie,

 • przesłane stanowisko Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych do Prezes NRPiP 
Pani Zofii Małas oraz Okręgo-
wych Izb Pielęgniarek i Położ-
nych w Polsce w sprawie pełnego 
poparcia Stanowiska Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 28 kwietnia 
2022 r. dotyczącego PROJEKTU 
ZAOSTRZENIA KARY ZA NIE-
UMYŚLNE SPOWODOWANIE 
ŚMIERCI PRZEWIDZIANE 
W ART. 155 KODEKSU KAR-
NEGO,

 • pismo od Pomorskiego Pań-
stwowego Wojewódzkiego In-
spektora Sanitarnego z podzię-
kowaniem składanym na ręce 
Pani Przewodniczącej Anny 
Czarneckiej za cenną współpra-
cę oraz zaangażowanie w dzia-
łania podejmowane podczas 
stanu epidemii SArS-CoV-2, 
które były szczególnie trudnym 
wyzwaniem dla wszystkich osób 
i instytucji tworzących system 
Ochrony Zdrowia. W piśmie 
zostało podkreślone, iż był to 

sprawdzian profesjonalizmu, 
zaangażowania i gotowości do 
sprostania stojącym przed nami 
nowym wyzwaniom, a wkład 
Pani Przewodniczącej w dzia-
łania przyczynił się do minima-
lizowania zagrożeń i do zacho-
wania bezpieczeństwa epide-
miologicznego w Województwie 
Pomorskim, 

 • statystykę dotyczącą indywidu-
alnych i grupowych praktyk pie-
lęgniarskich, gdzie wyraźnie jest 
widoczny wzrost zakładanych in-
dywidualnych praktyk pielęgnia-
rek i położnych,

 • informację o spotkaniu grupy ro-
boczej, które odbyło się w OIPiP 
w Gdańsku w dniu 8 czerwca 
2022 r., w celu powołania Zespołu 
ds. Projektów Uregulowania i No-
wych Uprawnień. 

 • na lipiec i sierpień Przewodniczą-
ca Anna Czarnecka zapowiedzia-
ła konieczność częstszych zebrań 
Prezydiów ORPiP ze względu na 
obrony oraz płynne, regularne i na 
bieżąco przyznawanie PWZ.

19. Zakończenie zebrania.

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 
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Stanowiska NRPiP



60 Biuletyn Informacyjny  nr 8/2022 61



62 Biuletyn Informacyjny  nr 8/2022 63

UCHWAŁY NRPiP na najbliższe 
działania oraz pismo do MZ...
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w sprawie wzorów dokumentów o prawie 
wykonywania zawodu pielęgniarki lub po-
łożnej (Dz.U. poz. 222).
Nowe wzory dokumentów wskazanych 
powyżej oraz szczegółowe rodzaje zabez-
pieczenia przed przerobieniem, podrobie-
niem lub użyciem przez osobę nieupraw-
nioną określa projekt rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie wzorów do-
kumentów: Prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu 
położnej, Ograniczone prawo wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki, Ograniczone pra-
wo wykonywania zawodu położnej1 . 
Zgodnie z projektem rozporządzenia doku-
menty wydane przed dniem wejścia w ży-
cie rozporządzenia zachowują ważność. 
Należy jednak podkreślić, że ani przepisy 
przywołanych wyżej ustaw, ani projekt 
rozporządzenia nie przewidują podstawy 
normatywnej dla wydawania dokumen-
tów PWZ (lub ich duplikatów) wg do-
tychczasowych wzorów. Z dniem wejścia 
rozporządzenia w życie dokumenty PWZ 

1   https://legislacja.gov.pl/projekt/12361502/kata-
log/12891059#12891059; 

pielęgniarki lub położnej będą mogły być 
wydawane wyłącznie wg nowych wzorów 
określonych w załącznikach do rozporzą-
dzenia. Zasada powyższa dotyczy wszyst-
kich dokumentów PWZ, niezależnie od 
takich okoliczności, jak data ukończenia 
studiów, dnia złożenia wniosku o stwier-
dzenie lub przyznanie PWZ czy też dnia 
podjęcia uchwały o stwierdzeniu lub przy-
znaniu PWZ przez właściwą okręgową 
radę pielęgniarek i położnych. 
Biorąc pod uwagę stosunkowo krótki 
okres pomiędzy przewidywanym wej-
ściem rozporządzenia w życie oraz obo-
wiązkiem stosowania nowych wzorów, 
wysoce prawdopodobne jest, że przez 
pewien okres nie będzie w ogóle możliwe 
wydawanie dokumentów PWZ z uwagi na 
brak fizycznej dostępności dokumentów 
wg nowo ustalonych wzorów. W takiej 
sytuacji w okresie „przejściowym” zainte-
resowane pielęgniarki lub położne winny 
otrzymywać oryginał uchwały o stwier-
dzeniu lub przyznaniu prawa wykonywa-
nia zawodu lub ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu .

Zapraszamy na FANPAGE
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Stosowanie nowych wzorów 
dokumentów prawa 
wykonywania zawodu

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 22 li-
stopada 2018 r. o dokumentach publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1394 ze 
zm.) dokumenty publiczne wydawane na 
podstawie przepisów dotychczasowych, 
wytwarzane według wzoru określonego 
w przepisach prawa powszechnie obo-
wiązującego, które nie spełniają wyma-
gań odnośnie do minimalnych zabezpie-
czeń określonych w niniejszej ustawie, 
mogą być nadal wydawane, w przypad-
ku dokumentów publicznych kategorii 
pierwszej i drugiej, nie dłużej niż przez 
okres trzech lat od dnia wejścia w życie 
ww. ustawy tj. do 2022-07-12.
Dokumenty prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki, prawa wykonywania zawo-
du położnej, ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu pielęgniarki oraz ogra-
niczonego prawa wykonywania zawodu 
położnej stanowią dokumenty kategorii 
drugiej w rozumieniu ww. ustawy.
Stosownie do postanowień art. 12 
pkt 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. 

o zmianie ustawy o Agencji Badań Me-
dycznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2021, poz. 1559) dotychczasowe 
przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 41 ust. 2 ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej zachowują moc obowią-
zującą do dnia wejścia w życie nowych 
przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej, jednak nie 
dłużej niż do dnia 11 lipca 2022 r. 
Mając na uwadze powyższe regulacje, po-
cząwszy od dnia 12 lipca 2022 r. nie bę-
dzie możliwe wydawanie dokumentów:
•	 prawa wykonywania zawodu pielę-

gniarki, 
•	 prawa wykonywania zawodu położ-

nej, 
•	 ograniczonego prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki,
•	 ograniczonego prawa wykonywania 

zawodu położnej
wg wzoru określonego rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. 

Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów dokumentów 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 

prawa wykonywania zawodu położnej, 
ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 

oraz ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej
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Porady prawne

W odpowiedzi na pytania płynące ze środo-
wiska pielęgniarskiego informuję, że zgod-
nie z art. 7. Ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1050 ze zm.):
1. Pielęgniarka POZ to pielęgniarka, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa rodzinnego 
albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa ro-
dzinnego, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne 
w dziedzinie pielęgniarstwa ro-
dzinnego, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa ro-
dzinnego, albo

5) posiada tytuł zawodowy magistra 
pielęgniarstwa

– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia za-
warł umowę o udzielanie świadczeń z za-
kresu podstawowej opieki zdrowotnej albo 
która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, 
z którym Narodowy Fundusz Zdrowia za-
warł umowę o udzielanie świadczeń z zakre-
su podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana 
przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.
2 . Pielęgniarką POZ jest także pielę-

gniarka, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dzie-

dzinie pielęgniarstwa: pediatrycz-
nego, środowiskowego, środowi-
skowo-rodzinnego, przewlekle 

chorych i niepełnosprawnych, 
opieki długoterminowej, w ochro-
nie zdrowia pracujących, środowi-
ska nauczania i wychowania, za-
chowawczego, promocji zdrowia 
i edukacji zdrowotnej albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa: pedia-
trycznego, środowiskowego, środo-
wiskowo-rodzinnego, przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych, opie-
ki długoterminowej, w ochronie 
zdrowia pracujących, środowiska 
nauczania i wychowania, zacho-
wawczego, promocji zdrowia i edu-
kacji zdrowotnej, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyj-
ne w dziedzinie pielęgniarstwa: 
pediatrycznego, opieki długoter-
minowej, środowiska nauczania 
i wychowania, zachowawczego, 
promocji zdrowia i edukacji zdro-
wotnej, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dzie-
dzinie pielęgniarstwa: pediatrycz-
nego, opieki długoterminowej, śro-
dowiska nauczania i wychowania, 
zachowawczego, promocji zdrowia 
i edukacji zdrowotnej

– udzielająca świadczeń zdrowotnych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku

KtO MOże PrACOWAĆ W POZ?

W odpowiedzi na Państwa pytania wyja-
śniam, że wspólnemu udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych przez pielęgniarki lub 
położne służy grupowa praktyka pielę-
gniarek lub położnych, której działanie 
jest regulowane przepisami ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności lecz-
niczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.). 
Ustawa ta dopuszcza trzy formy prowadze-
nia takiej praktyki: spółkę cywilną, spółkę 
jawną i spółkę partnerską (art . 5 ust . 2 pkt 2 
lit. b cytowanej ustawy). W ramach gru-
powej praktyki świadczenia zdrowotne 
mogą być udzielane wyłącznie przez pie-
lęgniarki lub położne będące wspólnika-
mi lub partnerami spółki (art. 19 ust. 5 
cytowanej ustawy).

Zgodnie z przepisami ustawy o działalno-
ści leczniczej pielęgniarka (położna) jako 
jednoosobowy przedsiębiorca albo wspól-
nie z innymi osobami w ramach spółki cy-
wilnej lub spółki prawa handlowego może 
utworzyć podmiot leczniczy, w którym 
będą mogły być zatrudniane inne osoby, 
w tym inne pielęgniarki lub położne.
Zatem w ramach praktyki grupowej 
świadczenia zdrowotne mogą być udzie-
lane wyłącznie przez wspólników spółki. 
jednocześnie informuję, że pielęgniar-
ki, które utworzyły spółkę cywilną 
również nie mogą zatrudniać innych 
pielęgniarek. 
Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są 
do udzielania świadczeń zdrowotnych oso-
biście.

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku

PIeLĘGNIArKI i POłOżNe W GrUPOWej PrAKtyCe

Informuję, że Ustawa z dnia 8.06.2017 
roku o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1801) znajduje zastosowanie wy-
łącznie do pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych w rozumie-
niu przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
15.04.2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 633):

Art. 4. [Podmioty lecznicze]
1. Podmiotami leczniczymi są:
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 
162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24) we 
wszelkich formach przewidzianych dla 
wykonywania działalności gospodar-
czej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

2) samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej,

PrAWNIK OIPIP W GDAŃSKU INFOrMUje O SPOSObIe 
UStALANIA NAjNIżSZeGO WyNAGrODZeNIA
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PWZ po studiach pomostowych 
dla osób z Ukrainy

Uprzejmie informujemy, iż pielęgniarka 
lub położna cudzoziemiec, np. z Ukrainy, 
która chce pracować w zawodzie pielę-
gniarki lub położnej w Polsce, powinna 
uzyskać w Polsce prawo wykonywania 
zawodu pielęgniarki lub położnej, które 
przyznaje okręgowa rada pielęgniarek i po-
łożnych właściwa ze względu na miejsce 
przyszłego wykonywania zawodu.

Art. 35.1. Cudzoziemcowi może być przy-
znane prawo wykonywania zawodu na sta-
łe albo na czas określony, jeżeli: 
1) posiada zezwolenie na pobyt stały; 
2) posiada urzędowe poświadczenie zna-

jomości języka polskiego w mowie 
i piśmie w zakresie niezbędnym do 
wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
położnej, wydane na podstawie ustawy 
z dnia 7 października 1999 r. o języku 
polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672); 

3) przedstawi zaświadczenie o wykony-
waniu zawodu pielęgniarki lub położ-
nej na podstawie przepisów obowiązu-
jących w państwie, w którym dotych-
czas wykonywał zawód; 

4) przedstawi zaświadczenie odpowied-
niego organu państwa, którego jest 
obywatelem, że nie został pozbawiony 

prawa wykonywania zawodu lub pra-
wo to nie zostało zawieszone i nie to-
czy się przeciwko niemu postępowanie 
w sprawie pozbawienia lub zawiesze-
nia prawa wykonywania zawodu; 

5) posiada świadectwo ukończe-
nia szkoły pielęgniarskiej lub 
szkoły położnych bądź uzyska-
ne w innym państwie świadectwo 
uznane w Rzeczypospolitej Polskiej 
za równorzędne ze świadectwem 
ukończenia takiej szkoły, zgodnie 
z odrębnymi przepisami, pod warun-
kiem że spełnia minimalne wymogi 
kształcenia określone w przepisach 
prawa Unii Europejskiej; 

6) ma pełną zdolność do czynności praw-
nych; 

7) jego stan zdrowia pozwala na wykony-
wanie zawodu pielęgniarki lub wyko-
nywanie zawodu położnej; 

8) odbył 6-miesięczny staż adaptacyjny 
we wskazanym podmiocie leczniczym; 

9) wykazuje nienaganną postawę etyczną. 
1a. Odbycie stażu adaptacyjnego, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 8, nie wymaga posia-
dania zezwolenia na pracę i zwalnia z obo-
wiązku odbycia przeszkolenia, o którym 
mowa w art. 26 ust. 1. 

Informacja o uzyskaniu PWZ dla cudzoziemców 
po pomostowych studiach 

z tytułem licencjat pielęgniarstwa, położnictwa

3) jednostki budżetowe, w tym państwo-
we jednostki budżetowe tworzone 
i nadzorowane przez Ministra Obro-
ny Narodowej, ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych, Ministra 
Sprawiedliwości lub Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, po-
siadające w strukturze organizacyjnej 
ambulatorium, ambulatorium z izbą 
chorych lub lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, pielęgniarkę pod-
stawowej opieki zdrowotnej lub po-
łożną podstawowej opieki zdrowot-
nej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o pod-
stawowej opiece zdrowotnej (Dz .U . 
z 2021 r. poz. 1050),

4) instytuty badawcze, o których mowa 
w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. 
poz. 1192 i 2333),

5) fundacje i stowarzyszenia, których 
celem statutowym jest wykonywanie 
zadań w zakresie ochrony zdrowia 
i których statut dopuszcza prowadze-
nie działalności leczniczej,

5a) posiadające osobowość prawną jed-
nostki organizacyjne stowarzyszeń, 
o których mowa w pkt 5,

6) osoby prawne i jednostki organiza-
cyjne działające na podstawie przepi-
sów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania,

7) jednostki wojskowe
– w zakresie, w jakim wykonują dzia-
łalność leczniczą.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wy-
nosi iloczyn współczynnika pracy okre-
ślonego w załączniku do ustawy i kwoty 
przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia brutto w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego w Dzienniku Urzędowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposo-
bie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1801 ze zm.) odno-
si się do pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę.
Ustalając najniższe wynagrodzenie za-
sadnicze, w pierwszej kolejności należy 
ustalić właściwy dla danego pracownika 
współczynnik pracy. Współczynniki pracy 
wynikają z załącznika do ustawy o sposo-
bie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 
Dla zakwalifikowania do konkretnego 
współczynnika decydujące znaczenie 
mają kwalifikacje wymagane, a nie posia-
dane przez danego pracownika.

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku
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2. Przepisu ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do 
cudzoziemców, którzy ukończyli szko-
łę pielęgniarską lub szkołę położnych 
w rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o przyznanie prawa wykony-
wania zawodu można pobrać ze strony 
internetowej OIPiP w Gdańsku: https://
oipip.gda.pl/wp-content/uploads/2020/11/
Stwierdzenie-poza-UE.pdf

Załączniki do wniosku:
1) kopia dyplomu/świadectwa ukończenia 

polskiej szkoły pielęgniarskiej lub odpo-
wiednio polskiej szkoły położnych bądź 
dokument potwierdzający nostryfikację, 
uznanie dyplomu/świadectwa w Rze-
czypospolitej Polskiej za równorzędny 
z dyplomem/świadectwem ukończenia 
polskiej szkoły zgodnie z odrębnymi 
przepisami, pod warunkiem że spełnia 
minimalne wymogi kształcenia okre-
ślone w przepisach prawa Unii Europej-
skiej, wraz z tłumaczeniem dokonanym 
przez tłumacza przysięgłego – oryginał 
do wglądu. (potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez pracownika OIPiP);

2) zaświadczenie o stanie zdrowia po-
zwalającym wykonywać zawód, wy-
dane przez lekarza medycyny pracy;

3) dwa zdjęcia o wymiarach 4x5 cm;
4) urzędowe poświadczenie znajomości ję-

zyka polskiego w mowie i piśmie w za-
kresie niezbędnym do wykonywania za-
wodu pielęgniarki lub położnej, wydane 
na podstawie ustawy z dnia 7 paździer-
nika 1999 r. o języku polskim – zgodnie 
z zapisami ustawy o języku polskim 
urzędowym poświadczeniem znajo-
mości języka polskiego jako obcego 

jest certyfikat znajomości języka pol-
skiego wydawany przez Państwową 
Komisję do spraw Poświadczania Zna-
jomości Języka Polskiego jako Obce-
go. Certyfikat ten może być uzyskany 
przez cudzoziemca po zdaniu egzami-
nu ze znajomości języka polskiego. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
m.in. ww. egzaminu, miejscach prze-
prowadzania egzaminów, wysokości 
opłat za egzamin i dane kontaktowe 
do ww. Komisji dostępne są na stronie 
www.certyfikatpolski.pl;

5) dokument tożsamości do wglądu.

W przypadku wniosku o przyznanie peł-
nego prawa wykonywania zawodu do-
datkowo należy złożyć:
1) zaświadczenie o wykonywaniu zawodu 

pielęgniarki/położnej na podstawie prze-
pisów w Państwie, w którym dotychczas 
wnioskodawca wykonywał zawód;

2) zaświadczenie odpowiedniego organu 
Państwa, którego wnioskodawca jest 
obywatelem, że nie został pozbawiony 
prawa wykonywania zawodu lub pra-
wo to nie zostało zawieszone i nie to-
czy się przeciwko niemu postępowanie 
w sprawie pozbawienia lub zawiesze-
nia prawa wykonywania zawodu;

3) zezwolenie na pobyt stały albo inny 
dokument stwierdzający uprawnienie 
do przebywania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

4) kopię zaświadczenia o ukończeniu stażu 
adaptacyjnego – oryginał do wglądu (nie 
dotyczy wnioskodawcy, który ukończył 
szkołę pielęgniarską lub szkołę położ-
nych w rzeczypospolitej Polskiej) (po-
twierdzona za zgodność z oryginałem 
przez pracownika OIPiP).

Jeżeli pielęgniarka, położna cudzoziemiec 
nie posiada zezwolenia na pobyt stały na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może 
przedłożyć inny dokument stwierdzający 
uprawnienie do przebywania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (np. kartę poby-
tu zawierającą informację o posiadanym 
zezwoleniu na pobyt czasowy). W takim 
przypadku okręgowa rada pielęgniarek 
i położnych może przyznać prawo wyko-
nywania zawodu pielęgniarki, położnej na 

czas określony cudzoziemcowi nieposia-
dającemu zezwolenia na pobyt stały na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 
spełnia pozostałe warunki przyznania pra-
wa wykonywania zawodu wynikające z art. 
35 ustawy o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej. Prawo wykonywania zawodu może 
być w takiej sytuacji wydane na okres nie 
dłuższy niż okres, na który osoba wniosku-
jąca posiada uprawnienie do przebywania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Przypominamy o konieczności 
założenia swojego konta w SMK 
– bez niego nie możesz 
kształcić się podyplomowo

już dziś załóż konto w SMK, aby móc 
zapisywać się na kursy w ramach kształ-
cenia podyplomowego!
To tylko 2 proste kroki:
1. Okręgowa Izba musi posiadać w CRPiP 

Twoje najbardziej aktualne dane:
• aktualne nazwisko 
• adres zamieszkania i korespon-

dencyjny
• adres e-mail
• numer telefonu
• wykształcenie
• posiadane kursy
Jeżeli nie aktualizowałaś/eś tych da-

nych, to wypełnij odpowiedni arkusz 
i odeślij go na adres:
aktualizacja@oipip.gda.pl
Szczegóły i arkusze dostępne są na stronie: 
https://oipip.gda.pl/samorzad/prawo-wy-
konywania-zawodu/aktualizacja-danych/
W razie wątpliwości proszę dzwonić 
pod numer: 791 213 655.

2 . Załóż konto w SMK, postępując zgod-
nie ze wskazówkami zamieszczonymi 
na naszej stronie: https://oipip.gda.pl/
wiedza-i-rozwoj/smk/
W razie trudności proszę dzwonić pod 
numer: 600 881 685.

Spotkania Rady 
Pomorskiego Oddziału NFZ

Dnia 23 czerwca odbyło się spotkanie 
Rady PO NFZ mające na celu podjęcie 
Uchwały w sprawie zaopiniowania planu 
finansowego na rok 2023.
Przewodniczący Rady Józef Partyka roz-
począł spotkanie i przedstawił porządek 
obrad. Zaproponowany porządek obrad 
został przyjęty jednogłośnie przez człon-
ków Rady .
W kolejnym punkcie członkowie Rady 
przyjęli jednogłośnie protokół z po-
przedniego spotkania z 2 czerwca 2022 r. 
Następnie Pani Dyrektor NFZ Monika 
Kasprzyk przedstawiła projekt planu fi-
nansowego na rok 2023. Plan finansowy 
w stosunku do roku 2022 jest zwiększony 
o prawie 50% .
W planie zwiększono znacząco środki 
finansowe na POZ w związku z wcho-
dzącymi w życie od 1 lipca regulacjami 
dotyczącymi dodatkowego ,,budżetu po-
wierzonego” dla POZ (oprócz stawki ka-
pitacyjnej) przeznaczonego dla pacjentów 
z chorobami przewlekłymi, profilaktykę 
zdrowotną raka szyjki macicy, koordyna-
cję i opiekę nad pacjentami onkologicz-
nymi. W ASO bardzo duży nacisk będzie 
kładziony na koordynację opieki nad pa-
cjentami onkologicznymi. W leczeniu 
szpitalnym też jest założony duży wzrost 
(o 64%) w stosunku do roku 2022, m.in. 
w związku z ustawą o minimalnym wy-
nagrodzeniu pracowników medycznych. 

NFZ pokrywa wzrosty wynagrodzeń 
pracowników zatrudnionych na umowę 
o pracę. W opiece psychiatrycznej rów-
nież następuje wzrost środków finanso-
wych z uwagi na mające rozpocząć dzia-
łalność od 1 lipca kolejne centra zdrowia 
psychicznego w Człuchowie i Lęborku. 
W rehabilitacji leczniczej nastąpi zmia-
na wycen świadczeń i ceny za świadcze-
nia, aby zwiększyć dostępność i pokryć 
świadczenia nielimitowane przysługujące 
osobom niepełnosprawnym i ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności. Z uwagi na 
brak osób chętnych do udziału w progra-
mach profilaktycznych, po raz pierwszy 
NFZ ogłosi konkursy dla samorządów 
na takie programy, ponieważ samorzą-
dy mają większe możliwości dotarcia do 
mieszkańców niż POZ. W planie finan-
sowym nie ma uwzględnionego tzw. ry-
czałtu dla szpitali, ponieważ środki finan-
sowe na ryczałt pochodzą bezpośrednio 
z budżetu państwa i przekazuje je Prezes 
NFZ. Wszystkie nadwykonania u wszyst-
kich świadczeniodawców są zapłacone. 
W stomatologii nie wszystkie świadcze-
nia zostały wykonane, w związku z tym 
świadczeniodawcy muszą oddać pienią-
dze za zakontraktowane i niewykonane 
świadczenia albo je „odpracować”. Pani 
Dyrektor NFZ kategorycznie stwierdziła, 
że nie będzie żadnych umorzeń w tym za-
kresie .
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Pan Przewodniczący podziękował za 
przedstawienie planu finansowego i ogło-
sił rozpoczęcie dyskusji nad przyjęciem 
go lub nie. Członkowie Rady zaopiniowali 
negatywnie plan finansowy na rok 2023, 
stwierdzając, że środki finansowe zapla-
nowane w nim będą niewystarczające na 
pokrycie wszystkich świadczeń, zwłasz-
cza w dobie galopującej inflacji i stale 
rosnących kosztów świadczeniodawców. 
Przy jednym głosie wstrzymującym się 

W dniu 30 czerwca 2022 r. członkowie 
i obserwatorzy Rady NFZ naszego oddzia-
łu na zaproszenie Wojewody Pomorskiego 
wzięli udział we wspólnym posiedzeniu 
z członkami WRDS i zaproszonymi gość-
mi. Posiedzenie było w całości poświęco-
ne tematyce zdrowotnej .
Z powodu nieobecności wojewody spo-
tkanie poprowadził wiceprzewodniczący 
WRDS pan Krzysztof Dośla. 
Pan Jerzy Karpiński przedstawił prezen-
tację dotyczącą profilaktyki i rehabilitacji 
zdrowotnej w województwie pomorskim 
(prezentacja w załączeniu). W dyskusji 
głos zabrał pan Franciszek Potulski, który 
zwrócił uwagę, że powinno się zaangażo-
wać kuratora do włączenia się w działania 
profilaktyczne, tak aby dzieci i młodzież 
były edukowane w tym temacie. Kolejny 
głos w dyskusji zabrał pan Józef Partyka 
– przewodniczący Rady NFZ, dziękując 
za zaproszenie na to wspólne spotkanie 
i podkreślając konieczność wzmożo-

nych działań profilaktycznych, zwłasz-
cza w dziedzinie psychiatrii i wsparcia 
psychologicznego dzieci i młodzieży, 
z uwagi na drastyczny wzrost prób sa-
mobójczych i samobójstw. W większości 
dotyczy to dziewcząt w wieku 13-18 lat 
– są to dane z Głównej Komendy Poli-
cji. Wyraził nadzieję, że co najmniej raz 
w roku będą się odbywać takie wspólne 
posiedzenia dotyczące zdrowia. Głos za-
brała pani Agnieszka Kapała-Sokalska, 
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskie-
go, która nadzoruje podmioty lecznicze 
w naszym województwie. Powiedziała, 
że od 1 sierpnia zaczynają działać dwie 
poradnie psychiatrii dziecięcej w naszym 
województwie: jedna w szpitalu na Sre-
brzysku, druga w Starogardzie Gdań-
skim. Jest to ciągle za mało w stosunku 
do potrzeb, ale trudno o specjalistyczną 
kadrę medyczną w tym zakresie.
Przyjęto stanowisko Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego w Gdańsku w spra-

członkowie Rady podjęli uchwałę o nega-
tywnym zaopiniowaniu przedstawionego 
planu finansowego na rok 2023.
Pan Przewodniczący Rady NFZ przekazał 
zaproszenie od Wojewody Pomorskiego 
na wspólne posiedzenie WRDS i Rady 
NFZ w dniu 30 czerwca 2022 r. w Urzę-
dzie Marszałkowskim.
Na tym zakończono posiedzenie Rady.

mgr Aldona Rogala 
Obserwator z ramienia OIPiP

Spotkanie Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego 
i rady Pomorskiego Oddziału NFZ w dniu 30 czerwca 2022 r.

wie profilaktyki i rehabilitacji zdrowot-
nej w województwie pomorskim (pełna 
treść stanowiska w załączeniu). Następ-
nie przedstawione zostały zagadnienia 
dotyczące funkcjonowania hospicjum dla 
dzieci i perinatalnego, zarówno te organi-
zacyjne, jak i finansowe. Kontrakt z NFZ 
zapewnia 71% finansowania działalności 
hospicjum, reszta środków finansowych 
jest pozyskiwana od darczyńców, z pro-
gramów unijnych czy samorządowych. 
Podkreślono także rolę centrum wsparcia 
dorosłych w żałobie oraz dzieci i młodzie-
ży: „Tumbo Pomaga”. Jako społeczeństwo 
nie jesteśmy przygotowywani do rozmów 
o śmierci ani tym bardziej do radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych związanych 
z umieraniem. Te tematy powinny się po-
jawiać już od wczesnych lat szkolnych, 
aby nie stanowiły tabu. Prezentacja doty-
cząca hospicjum – w załączeniu.
Członkowie WRDS przyjęli stanowisko 
w sprawie finansowania hospicjów dzie-
cięcych i perinatalnych (pełna treść stano-
wiska w załączeniu).
Członkowie Rady NFZ podjęli decyzję 
o podjęciu Uchwały w sprawie poparcia 
obu stanowisk WRDS.
Posiedzenie zostało zakończone.

mgr Aldona Rogala 
Obserwator z ramienia OIPiP

I Sytuacja hospicjów 
dziecięcych i perinatalnych 

w województwie pomorskim

W województwie pomorskim funkcjo-
nują obecnie 4 hospicja dla dzieci, które 
zapewniają opiekę lekarską i pielęgniar-
ską 24 godziny na dobę we wszystkie dni 
w roku, dojeżdżając do chorych dzieci na 
Pomorzu (nawet w promieniu ponad 100 
km od Trójmiasta), zapewniając rehabili-
tację, wypożyczając nieodpłatnie specjali-
styczny sprzęt medyczny, umożliwiający 
bezpieczny pobyt dziecka w domu, świad-
cząc opiekę socjalną, wspierając rodziny 
w okresie żałoby. Głównym celem tej 
opieki jest to, by zmniejszać uporczywe 

objawy choroby, podnieść jakość życia 
w każdym dniu nieuleczalnie chorego 
dziecka i by towarzyszyć do ostatniego 
oddechu. Ponadto w ramach usług świad-
czonych przez hospicja wspierane psy-
chologicznie, duchowo i socjalnie są całe 
rodziny: rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, 
nie tylko w czasie choroby, ale i w podró-
ży przez żałobę. 
W europejskich rankingach1 rozwoju 
opieki paliatywnej Polska zajmuje nadal 
wysoką pozycję, jednak w ostatnich la-
1 Informacja o wynikach kontroli NIK z dnia 
26.07.2019 r.: W 2015 r. jakość opieki paliatywnej 
uplasowała Polskę na 26 miejscu w świecie i najwyżej 
w odniesieniu do krajów o podobnym PKB per capi-
ta: The Economist, The 2015 Quality of Death Index 
Ranking Palliative Care Across the World, s. 15

Stanowisko Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego w Gdańsku 
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie finansowania hospicjów dziecięcych i perinatalnych
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tach notuje największy spadek2. W Polsce 
wskaźniki demograficzne są szczególnie 
alarmujące.
Hospicja perinatalne (3 w wojewódz-
twie pomorskim) zapewniają perinatal-
ną opiekę paliatywną rodzicom, którzy 
w okresie ciąży otrzymują diagnozę nie-
uleczalnej, zagrażającej życiu choroby 
płodu. Perinatalna opieka paliatywna 
jest oferowana od momentu podejrze-
nia/rozpoznania choroby do 28 dnia po 
porodzie. Hospicjum perinatalne oferuje 
konsultacje lekarskie w zakresie opieki 
paliatywnej oraz opiekę psychologiczną, 
koordynację opieki (współpraca mię-
dzy hospicjum perinatalnym, szpitalem, 
hospicjum domowym) oraz wsparcie 
duchowe. W ramach specjalistycznych 
konsultacji w Hospicjum perinatalnym 
omawiane są specyfika choroby i ro-
kowanie oraz możliwe scenariusze wy-
darzeń i postępowania w okresie ciąży, 
w trakcie porodu i po narodzinach . 
Zakres konsultacji omawiany jest indywi-
dualnie w zależności od potrzeb i aktual-
nej sytuacji rodziców .

II IStNIejĄCe PrObLeMy 
I ICH eFeKty

1. Personel medyczny
Sytuacja kadrowa w służbie zdrowia, która 
dotyczy także ruchu hospicyjnego, jest po-
wodem finansowej rywalizacji o wykwa-
lifikowany personel pomiędzy poszcze-
gólnymi podmiotami leczniczymi. Stawki 
rynkowe i oczekiwania płacowe lekarzy, 
pielęgniarek, rehabilitantów stale rosną. 

2   Ibidem: Spośród 19 krajów UE objętych rankingiem 
spadła z 9 miejsca w 2013 r. na 14 w 2015 r. (tj. o pięć 
pozycji, najwięcej obok Węgier)

Stawki lekarzy galopują na rynku od lat 
w szybkim tempie, a sektor prywatny 
mocno wypiera publiczny. Pandemia do-
datkowo nasiliła te zjawiska. Zgodnie 
z wymogami lekarz pracujący w dziecię-
cym hospicjum musi być w pełni wykwa-
lifikowany i po ukończonej specjalizacji 
(lekarze w trakcie specjalizacji są dyspo-
zycyjni popołudniami, w ciągu dnia prze-
bywają na oddziałach szpitalnych, co nie 
zabezpiecza w pełni opieki nad śmiertel-
nie chorymi dziećmi). Praca w dziecięcym 
hospicjum wymaga również wysokich 
kompetencji miękkich.
Zgodnie z Rozporządzeniem dot. ho-
spicjów perinatalnych: świadczenia 
gwarantowane realizowane w warun-
kach perinatalnej opieki paliatywnej 
może wykonywać jedynie lekarz specja-
lista posiadający udokumentowany co 
najmniej dwuletni staż pracy w opiece 
paliatywnej oraz co najmniej roczny staż 
pracy w ośrodku zajmującym się perina-
talną opieką paliatywną. Lekarzy speł-
niających powyższy wymóg w całym 
kraju jest bardzo niewielu, a chcących 
rozwijać swoje umiejętności i poświęcać 
karierę zawodową tym zagadnieniom 
jeszcze mniej. Biorąc pod uwagę wyna-
grodzenie niższe niż proponowane w in-
nych jednostkach, sytuacja staje się dra-
matyczna . Wprowadzane zmiany w pra-
wie (wyrok Trybunału Konstytucyjnego) 
i pojawiające się wyzwania, jak również 
pogłębienie się trudnej sytuacji w obsza-
rze opieki perinatalnej wymagają bez-
warunkowej zmiany wymagań wobec 
personelu ochrony zdrowia.
Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, bo-
wiem Polsce grozi zapaść organizacyjna 
służby zdrowia w opiece paliatywnej.

2. Finansowanie opieki przez NFZ
Hospicja dziecięce nie są w stanie sfinan-
sować swojej działalności ze środków 
otrzymywanych z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Należy zwrócić uwagę, że 
pacjenci hospicjów to dzieci, ale także 
młodzi dorośli, którzy rozpoczęli opie-
kę hospicyjną przed ukończeniem 18 rż. 
i ją kontynuują po osiągnięciu pełno-
letności. W systemie świadczeń opieki 
zdrowotnej nie ma dla nich alternatywne-
go rozwiązania poza kontynuacją opieki 
przez hospicja dla dzieci. 
Koszt opieki hospicyjnej wynika w dużej 
mierze z kosztów osobowych. Obserwuje-
my zjawisko braku kadr medycznych, za-
równo pielęgniarek, jak i lekarzy, wykwa-
lifikowanych psychologów, rehabilitantów. 
Pochodną braku kadr jest wzrost wynagro-
dzeń wynikający z sytuacji rynkowej. 
W poszczególnych oddziałach NFZ 
świadczenia opieki perinatalnej są spra-
wozdawane w różny sposób. Nie ma moż-
liwości wykazania rzeczywistego czasu 
opieki. Jeśli pacjentka w czasie opieki ho-
spicjum perinatalnego trafia do szpitala, to 
w Hospicjum można sprawozdać wyłącz-
nie okres przed hospitalizacją lub po, co 
jest niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
bo opieka perinatalna trwa cały czas, nie-
zależnie od pobytu w szpitalu. Brak moż-
liwości wykazywania pracy zespołu ho-
spicjum, gdy pacjentka jest już w szpitalu, 
prowadzi do zaniżenia wyceny świadczeń. 
Należy dodać, że opieka psychologiczna 
jest kontynuowana zwykle dłużej niż do 
28 dnia po porodzie .
Obecna konstrukcja w NFZ świadczeń 
w zakresie opieki perinatalnej nie sprzyja 
tworzeniu spójnego modelu takiej opie-
ki i utrudnia możliwość zintegrowania 

działań w zakresie diagnostyki prenatal-
nej, samego porodu, opieki poporodowej 
i w razie potrzeby hospicyjnej. Często dość 
przypadkowa jest rola koordynatora. O ile 
psycholodzy i hospicjum są przygotowani 
na udzielanie pomocy takim pacjentom, to 
pozostała opieka jest nacechowana dużą 
dowolnością, która niejednokrotnie za-
przecza idei opieki perinatalnej. Wiąże się 
to ze zmianą dotychczasowego modelu fi-
nansowania świadczeń hospicjów perina-
talnych.

3. brak wiedzy wśród personelu me-
dycznego
System edukacji lekarzy nie wspiera po-
tencjalnego rozwoju ruchu hospicyjnego. 
W czasie studiów studenci medycyny nie 
rozwijają zagadnień związanych z pedia-
tryczną opieką paliatywną oraz z perinatalną 
opieką paliatywną. Brak wiedzy i informa-
cji w tym zakresie zmniejsza dodatko-
wo szansę otwartości na podjęcie pracy 
w pełnym wymiarze w hospicjum dzie-
cięcym. Należy też zauważyć, że wystę-
puje stałe zwiększanie się zapotrzebo-
wania na opiekę hospicyjną nad dziećmi 
i opiekę perinatalną. Zjawisko to obser-
wują hospicja w całym kraju. 

4. brak wiedzy w społeczeństwie/protesty
Hospicja potrzebują wsparcia w dialogu 
ze społeczeństwem: rzetelnych kampanii 
ukazujących procedury i profesjonalizm 
zespołów hospicjów. W wyniku protestów 
wywołanych przez orzeczenie trybuna-
łu konstytucyjnego ws. przerwania ciąży 
istnieje wiele barier, które pogłębiają ne-
gatywne konotacje słowa hospicjum. Brak 
wiedzy i świadomości o procesie wspar-
cia w hospicjum perinatalnym pogłębia 
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kryzysy psychiczne i lęk związany z uro-
dzeniem ciężko chorego dziecka. Temat 
wywołuje skrajne emocje, co tym bardziej 
wymaga od różnych środowisk organi-
zowania przestrzeni do dialogu i meryto-
rycznej rozmowy .

III REKOMENDAcjE 
– proponowane obszary zmian

WRDS w Gdańsku rekomenduje podjęcie 
następujących działań:
1. Prowadzenie działań zwiększających 

poziom wiedzy dotyczącej hospicjum 
perinatalnego wśród urzędników, per-
sonelu medycznego, społeczeństwa.

2 . Równe traktowanie hospicjów do-
mowych i hospicjów stacjonarnych 
w konkursach w zakresie dotyczącym 
finansowania, jak i kontraktowania 
świadczeń.

3. Jednakowa wycena świadczeń nie-
zależnie od miejsca zamieszkania 
pacjenta (na terenie Trójmiasta vs. 
ponad 100 km od siedziby), sprzętu 
medycznego, diagnostyki wykony-
wanej na miejscu w domu pacjenta, 
co pozwoli odciążyć inne podmioty 
medyczne (mobilne USG, aparaty do 
mierzenia CRP itp.).

4. Doszacowanie wyceny świadczeń 
z zakresu opieki paliatywnej z uwagi 
na ich obecną zbyt niską wycenę.

5 . Doszacowanie wyceny świadczeń 
z zakresu opieki perinatalnej z uwagi 
na ich obecną zbyt niską wycenę.

6. Wprowadzenie obowiązku informo-
wania o opiece hospicjum perina-
talnego w gabinetach ginekologicz-
no-położniczych i diagnostycznych 
(zarówno w lecznictwie ambulato-

ryjnym, jak i szpitalnym, również 
poza koszykiem świadczeń gwaran-
towanych, co koresponduje z propo-
zycją zmiany w ustawie o prawach 
pacjenta). 

7. Zmniejszenie barier dla personelu 
medycznego (w zakresie spełniania 
wymogów formalnych w zakresie do-
świadczenia i wykształcenia) chcące-
go podjąć pracę w hospicjum perina-
talnym/dziecięcym.

8 . Wprowadzenie zajęć z zakresu me-
dycyny paliatywnej i hospicyjnej 
(w tym pediatrycznej i perinatalnej) 
oraz długoterminowej jako obligato-
ryjnych w toku studiów medycznych 
na kierunkach medycznych (nie tylko 
lekarskim).

9. Umożliwienie pracownikom hospi-
cjum perinatalnego realizacji swoich 
zadań na oddziałach szpitalnych.

Dariusz Drelich
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego w Gdańsku

Stanowisko Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego w Gdańsku 
z dnia 30 czerwca 2022 roku dotyczące profilaktyki i rehabilitacji 

zdrowotnej w województwie pomorskim

Wojewódzka Rada Dialogu Społeczne-
go po zapoznaniu się z oceną realizacji 
zadań w zakresie profilaktyki, promocji 
zdrowia oraz rehabilitacji zdrowotnej 
w województwie pomorskim stwierdza, 
co następuje:
1. Poważnym problemem regionu są 

choroby cywilizacyjne, m.in.: choro-
by nowotworowe, otyłość, cukrzyca, 
choroby układu krążenia, choroby 
i zaburzenia psychiczne, choroby 
układu oddechowego. W związku 
z pandemią koronawirusa istotne są 
problemy osób związane z przebytą 
chorobą Covid-19. Rehabilitacja oraz 
leczenie powikłań będzie z pewnością 
jednym z wyzwań zdrowotnych przez 
następne kilka lat.

2 . Organizacja Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w zbyt małym stopniu 
nastawiona jest na promocję zdrowia, 
profilaktykę chorób oraz edukację 
zdrowotną pacjenta. Działania eduka-
cyjne i profilaktyczne w niewielkim 
stopniu przyczyniają się do podnie-
sienia świadomości zdrowotnej ogółu 
społeczeństwa. Choroby przewlekłe 
wykrywane są w zaawansowanym 
stadium chorobowym, co skutkuje 
licznymi powikłaniami, w tym prowa-
dzącymi do niepełnosprawności.

3. Niewystarczające jest upowszechnia-
nie informacji dotyczących zdrowego 
trybu życia oraz efektywnej promocji 
zdrowia i profilaktyki chorób, dzięki 

którym możliwe jest wczesne wykry-
cie oraz efektywne leczenie choroby, 
jak i sprawne umożliwienie choremu 
powrotu do aktywności zawodowej 
i społecznej. Warunki społeczne, jak 
i fizyczne, które wspierać będą ko-
rzystne zmiany behawioralne, a także 
możliwości poznawcze osób choru-
jących zapewnione są w sposób nie-
wystarczający. Bardzo istotną rolę 
w skuteczności promocji zdrowia 
i profilaktyki chorób odgrywa eduka-
cja prozdrowotna prowadzona od naj-
młodszych lat.

4. Niezbędne jest łączenie różnych ini-
cjatyw dotyczących promocji zdro-
wia i profilaktyki chorób oraz dalsze 
rozwijanie współpracy między sa-
morządem województwa, powiatami 
i gminami oraz organizacjami poza-
rządowymi.

5 . Działania dotyczące zapobiegania 
chorobom zakaźnym, w tym związa-
ne z nowymi patogenami, wymagają 
działań wielopoziomowych, skoor-
dynowanych, obejmujących szerze-
nie wiedzy wśród profesjonalistów 
i społeczności, w tym diagnozowania, 
wymiany informacji i skutecznego za-
pobiegania.

6. Trudna sytuacja w dostępie do świad-
czeń profilaktycznych w obszarze 
zdrowia psychicznego wynika m.in. 
z pogarszającego się stanu zdrowia 
psychicznego Polaków, niezadowala-
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jącego tempa wprowadzania reform, 
zarówno w opiece psychiatrycznej 
osób dorosłych, jak i dzieci i młodzie-
ży. W chwili obecnej w kilku powia-
tach na Pomorzu dzieci i młodzież na-
dal nie mają bliskiego dostępu do tej 
formy pomocy oferowanej w ramach 
Ośrodków środowiskowej opieki psy-
chologicznej i psychoterapeutycznej 
dla dzieci i młodzieży.

7. Z powodu epidemii SARS-CoV2 do-
stępność w województwie pomorskim 
do wszystkich rodzajów rehabilitacji 
leczniczej istotnie pogorszyła się.

8 . Niepokojące jest, że żaden lekarz nie 
ubiegał się o odbywanie szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie reha-
bilitacji medycznej w ramach rezy-
dentury podczas postępowań kwali-
fikacyjnych przeprowadzanych przez 
Wydział Zdrowia – Pomorskie Cen-
trum Zdrowia Publicznego. W związ-
ku z powyższym, z powodu bardzo 
małego zainteresowania lekarzy reali-
zowaniem specjalizacji z rehabilitacji 
medycznej i braku chętnych lekarzy 
do odbywania rezydentury w tej dzie-
dzinie, dobrze byłoby wprowadzić 
specjalizację z rehabilitacji medycz-
nej na listę specjalizacji prioryteto-
wych .

9. Konieczna jest poprawa dostępności 
do rehabilitacji neurologicznej dzieci 
w warunkach stacjonarnych .

10. Konieczna jest poprawa dostępności 
do rehabilitacji kardiologicznej i pul-
monologicznej w warunkach oddziału 
dziennego.

11. Istotne byłoby skrócenie czasu ocze-
kiwania na zabiegi fizjoterapeutycz-
ne po wizycie u lekarza specjalisty 

rehabilitacji medycznej, szczególnie 
w obliczu wymogu realizacji zabie-
gów w ciągu 14 dni od wizyty fizjo-
terapeutycznej (po wizycie u lekarza 
pacjent czeka niejednokrotnie kilka 
miesięcy na zabiegi; po wizycie fizjo-
terapeutycznej – do 14 dni zgodnie 
z Zarządzeniem nr 13/2019/dsoz Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
z dnia 6 lutego 2019 r.).

12. Z uwagi na fakt, że do oddziałów reha-
bilitacji w warunkach stacjonarnych 
przyjmowani są obecnie pacjenci naj-
częściej bezpośrednio z oddziałów 
ostrej fazy, z wielochorobowością, 
często w wieku podeszłym, dodatko-
wo – pacjenci po przeszczepach płuc 
wymagający drogiej farmakoterapii, 
monitorowania parametrów bioche-
micznych, niejednokrotnie konsul-
tacji innych specjalistów, konieczna 
jest poprawa finansowania świadczeń 
w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Dariusz Drelich
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego w Gdańsku

Podręcznik „Onkologia 
geriatryczna w praktyce”

W ostatnich dniach na rynku wydawniczym 
ukazała się książka pod redakcją naukową 
dr n. med. Katarzyny Broczek i dr. n. med. 
Romana Dubiańskiego pt.: „Onkologia ge-
riatryczna w praktyce”. 
Jest to pierwszy podręcznik zawierający 
najważniejsze zagadnienia dotyczące lecze-
nia onkologicznego pacjentów w starszym 
wieku. Książka została podzielona na cztery 
działy tematyczne i zawiera 37 rozdziałów, 
napisanych przez autorów będących uzna-
nymi autorytetami w dziedzinie onkologii, 
geriatrii oraz w zakresie innych specjalności. 
W części III podręcznika, poświęconej in-
terdyscyplinarnemu postrzeganiu onkologii, 
w której omówiono główne metody leczenia 

nowotworów z uwzględnieniem odrębności 
dotyczących pacjentów w wieku podeszłym, 
swój wkład zaznaczyły Pielęgniarki z naszej 
Okręgowej Izby w Gdańsku. 
Do napisania rozdziału dotyczącego pie-
lęgnowania pacjenta w trakcie poszcze-
gólnych terapii przeciwnowotworowych 
zostały zaproszone dr n. med. renata 
Piotrkowska z Instytutu Pielęgniarstwa 
i Położnictwa Zakładu Pielęgniarstwa Chi-
rurgicznego Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego oraz mgr Grażyna Waleńska, 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pie-
lęgniarstwa Onkologicznego. 

GrAtULUjeMy!!! 
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IV Konferencja Dobrych 
Praktyk Szpitali Pomorskich

W dniu 7 czerwca w sali Morskiej w PPNT 
w Gdyni odbyła się już IV Konferencja 
Dobrych Praktyk Szpitali Pomorskich. 
Przywitała nas Prezes Szpitali Pomor-
skich p. Jolanta Sobierańska-Grenda oraz 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Tatiana 
Wojciechowska. Kilka ciepłych słów i po-
dziękowań za aktywność w działaniu prze-
kazała w imieniu Przewodniczącej ORPiP 
w Gdańsku mgr Anny Czarneckiej, uczest-
niczącej w tym czasie w obradach Prezy-
dium NRPiP, Wiceprzewodnicząca Marze-
na Olszewska-Fryc.
Wystąpili wspaniali prelegenci, wiele cieka-
wych tematów zostało poruszonych i szero-
ko omówionych. M.in. były to tematy zwią-
zane z raną przewlekłą i jej leczeniem miej-
scowym; wg najnowszych wytycznych Hi-
giena Rany 2.0, czyli Proaktywne Leczenie 
Ran, to kierunek, w którym idzie cały świat, 
lecząc i pielęgnując rany. MY TEŻ! Kolej-
ny temat dotyczył prawidłowego odżywia-
nia się podczas gojenia ran; przedstawiono 
wskazania do stosowania diet specjalnego 
odżywiania dedykowanego pacjentom z ra-
nami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
także tematy związane z najnowszymi roz-
wiązaniami w zakresie pielęgnacji i leczenia 
ran oraz stosowania specjalistycznych opa-
trunków – opatrunków stworzonych jako 
odpowiedź na potrzeby rany, a także nowych 
rozwiązań technologicznych w zakresie dia-
gnostyki oraz monitorowania przewlekłych 
schorzeń.
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Gratulacje i podziękowania
Serdeczne gratulacje

Pielęgniarkom
Aleksandrze barańskiej

jolancie Grad
justynie Olszta
 Annie Kobiela

Monice Przytuła-jaroszek
z okazji uzyskania 

tytułu magistra pielęgniarstwa.
Wytrwałości i dalszych sukcesów

w podnoszeniu kwalifikacji,

 ale przede wszystkim satysfakcji 
z wykorzystania swoich uprawnień, 

umiejętności w codziennej pracy 
zawodowej wraz z życzeniami zdrowia 

i pomyślności w życiu osobistym
 składa 

Pielęgniarka oddziałowa
wraz z całym zespołem Oddziału Urologii

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku 

Było bardzo ciekawie, a niespodzianką było 
wystąpienie mgr Marzeny Anny Grochow-
skiej z tematem „Czy mózg leczy rany?”. 
Mgr pielęgniarstwa, pierwsza brainolog 
w Polsce, twórczyni kierunku Brainologia 
na studiach podyplomowych na WSAiB 
w Gdyni, twórczyni #Neuronydoroboty, 
współautorka książki „GPS Szczęścia, 
czyli jak wydostać się z Czarnej D.” – to 
prawdziwa niespodzianka i wartość dodana 
naszego wydarzenia.
Ciekawe również były tematy dotyczące 
nowych technologii wykorzystywanych 
w opiece nad pacjentem .
Przykłady leczenia ran w domu chorego 
zgodnie z Protokołem Higieny Rany 2.0 
omówiła Sylwia Rogowska, pielęgniarka 
prowadząca prywatną praktykę.
Spotkanie dało nam wiele zadowole-
nia, służyło wymianie doświadczeń 
i było okazją do prowadzenia wielu cieka-
wych rozmów .
Serdeczne podziękowania dla Prezydenta 
Miasta Gdyni za udostępnienie sali oraz za 
wsparcie p. Beaty Kuczkowskiej z PPNT 

w Gdyni. Dziękujemy za Patronat PTLR 
oraz OIPiP w Gdańsku. Firmom wspiera-
jącym składamy serdeczne podziękowania.
Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, aby konferencja się odbyła.
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za 
przybycie na konferencję, a na następną za-
praszamy już za rok.

ORGANIZATORZY 

Szanownej Pani
Nikoli Zielke

z okazji uzyskania tytułu 
Magistra Pielęgniarstwa 

gratulacje wraz z najserdeczniejszymi 
życzeniami spełnienia marzeń, satysfakcji 

w życiu osobistym i zawodowym 
składają 

koleżanki i koledzy 
z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego 
Szpitala św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa

Szanownej Pani
julicie borkowskiej

z okazji uzyskania tytułu 
Magistra Pielęgniarstwa

z serca płynące serdeczne gratulacje 
wraz z życzeniami spełnienia marzeń, 

satysfakcji w życiu osobistym 
i zawodowym 

składają 
koleżanki i koledzy 

z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego 
Szpitala św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa

Ustępującej ze stanowiska 
Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 

Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Pani dr Marzenie barton 

składamy podziękowania 
za wieloletnią współpracę. 

Ponadto życzymy dużo zdrowia, 
radości, pomyślności i szczęścia 

na nowy rozdział życia. 
Będziemy Panią pamiętać, ciepło 

wspominać, zawsze witać z radością 
w naszym szpitalu i nigdy nie zapomnimy 

tych wspólnie spędzonych lat. 
Personel Oddziału Neurologii
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Z żałobnej karty

Z ogromnym żalem 
przyjęliśmy informację o śmierci 

naszej drogiej koleżanki
eWy PAPIS, 

wieloletniej pielęgniarki 
Oddziału dziecięcego 

oraz Poradni dziecięcej.
Droga Ewo, na zawsze pozostaniesz 
w naszych sercach i naszej pamięci.

Pracownicy Przychodni 
NZOZ „KASZUBY” w Wejherowie

Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia

składamy
Naszej Pani Dyrektor 

Marzenie Olszewskiej-Fryc
z powodu śmierci 

OjcA
Pielęgniarki Oddziałowe i Koordynujące,

Pielęgniarz Koordynujący
ze Szpitala im. M. Kopernika 

w Gdańsku

Naszej koleżance pielęgniarce 
żanecie Glinka 

najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

tAtY 
składają 

współpracownicy 
z Zakładu Diagnostyki Obrazowej 

oraz Izby Przyjęć UCMMiT w Gdyni



Dział Szkoleń przy OIPiP w Gdańsku zaprasza Pielęgniarki na 

kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne
Data rozpoczęcia kursu: 09.09.2022 r.

Zgłoszenia prosimy składać w systemie SMK. 
Do zgłoszenia należy dołączyć skan zaświadczenia o stażu pracy.

Cena kursu: 1800 zł

Wymogi kwalifikacyjne:
6-miesięczny staż pracy w zawodzie oraz prawo wykonywania zawodu

Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym 
w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego 

dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami 
neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie.

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego 

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 365 godzin dydaktycznych: 
zajęcia teoretyczne – 155 godzin, zajęcia praktyczne – 210 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu ma prawo dokonać modyfikacji czasu 
trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację 

programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 73 godziny, może być 
wykorzystane na samokształcenie.

Program kursu: 
https://ckppip.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Pielegniarstwo-operacyjne-dla-pielegniarek.pdf 

Kontakt do Działu Szkoleń: szkolenia@oipip.gda.pl, tel. 58 320 06 83


