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Słowo wstępne

Podsumowywanie mijającego roku to bardzo 
trudne zadanie . Wymaga ono ogromnego 
dystansu do subiektywnych odczuć, opinii, 
przemyśleń, refleksji . Jako Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku czuję ogromną odpowiedzial-
ność, mówiąc, pisząc w imieniu kilkunastu 
tysięcy Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Po-
łożnych . Każda, każdy z nas, spoglądając 
wstecz, dostrzeże coś zupełnie innego, uni-
kalnego . Brzmi to dla Was trywialnie? Być 
może na pierwszy rzut oka tak jest . Jednak 
już na samym początku chcę bardzo wyraź-
nie zaznaczyć mój szacunek i wdzięczność 
dla wszystkich naszych Członków za po-
święcenie i serce, jakie włożyli w swoją pra-
cę przez ostatnie 12 miesięcy . Okres pande-
mii okazał się ogromnie bolesnym doświad-
czeniem, które niesie przesłanie o potrzebie 
budowania siły pielęgniarstwa i położnictwa 
ponad wszelkimi podziałami . W 2022 rok 
weszliśmy w stanie niepewności i ogromne-
go zmęczenia . Zapewne nie każdemu z nas 

było dane w kończącym się roku odnaleźć 
na nowo nadzieję i pozytywną perspektywę . 
Dlatego tak ważne jest, abyśmy snując pod-
sumowania, pamiętali o wdzięczności i em-
patii wobec tych, dla których pandemia była 
wyjątkowo traumatycznym rozdziałem .

Z punktu widzenia naszego samorządu za-
wodowego był to rok powracania do nowej 
normalności – przechodzenia do postco-
vidowego wymiaru . Rozpoczęliśmy pro-
ces powolnego odmrażania stacjonarnych 
form naszych działań . I tu znów pokuszę 
się o podziękowania dla wszystkich, którzy 
angażują się w merytoryczną pracę na rzecz 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku . Mowa tu o dziesiątkach osób, 
które potrafiły bardzo szybko i sprawnie 
dokonać konwersji, działać online i pomi-
mo wszelkich barier podtrzymywać swoje 
zaangażowanie . W tym sensie wyszliśmy 
z pandemii silniejsi, ponieważ nauczyliśmy 
się adaptować w cyfrowym świecie . Hy-
brydowa rzeczywistość pozostanie z nami 
na zawsze, na co wskazuje popularność 
webinarów, szkoleń, spotkań, debat orga-
nizowanych online . Uzyskaliśmy zbiorową 
kompetencję komunikacyjną, którą – mam 
nadzieję – będziemy rozwijać i wspierać 
poprzez tworzenie naszych autorskich roz-
wiązań i modeli .

Rok 2022 to czas ogromnej, tragicznej 
eskalacji wojny na Ukrainie, trwającej 
tam de facto od 2014 roku . Pielęgniarki, 
Pielęgniarze i Położni pracujący na tere-
nie naszej Izby pokazali, że mają wielkie 
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i otwarte serca . Poziom samoorganizacji, 
udzielanego wsparcia, pomocy, aktów so-
lidaryzmu okazał się niebywały . Wasza 
postawa wobec osób przybywających do 
Polski, szukających schronienia zasługuje 
na najwyższe pochwały i wyrazy uznania . 
W tym miejscu warto podkreślić wysiłek, 
jaki podjęli nasi eksperci i przedstawiciele 
organów Izby, współpracując z Urzędem 
Wojewódzkim i jednostkami samorządu 
terytorialnego, w celu możliwie jak naj-
szybszej i najbardziej efektywnej adaptacji 
(w wymiarze legislacyjnym, ale i prak-
tycznym) naszych koleżanek i kolegów 
– Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych 
z Ukrainy . Aktywnie uczestniczyliśmy we 
wszelkich pracach konsultacyjnych, a także 
współorganizowaliśmy działania przyśpie-
szające określone procesy, np . poprzez or-
ganizację kursów językowych .

Wojenny paradygmat rozprzestrzenił się na 
cały zachodni świat, rozszerzając tym sa-
mym nasz społeczno-gospodarczy katalog 
lęków i wszelakich niepewności, wytrąca-
jących nas coraz bardziej z epoki stabiliza-
cji i przewidywalności . Z tym dodatkowym 
bagażem wchodzimy w kolejny rok . W nim 
znajdziemy obawy związane ze skutkami 
inflacji . Warto, abyśmy mieli świadomość, 
że funkcjonowanie w warunkach podwyż-
szonej inflacji stanie się codziennością, po-
dobnie jak jeszcze niedawno życie z przy-
słowiową maseczką i obostrzeniami . Wyso-
ka inflacja również niesie za sobą określone 
ograniczenia, związane z możliwościami 
planowania strategicznego rozwoju nasze-
go samorządu, naszą agendą odnoszącą się 
do spraw wynikających z wyzwań płaco-
wych, inwestycjami i perspektywą rozwoju 
relacji z zewnętrznymi interesariuszami . 

Oby nasza wspólna optyka, bardziej niż 
kiedykolwiek, była oparta na uważności, 
rozwadze i powściągliwości . Zostaniemy 
bowiem poddani bardzo poważnej pró-
bie naszych umiejętności gry zespołowej . 
Nawet jeśli z punktu widzenia makroeko-
nomicznego nie wejdziemy na tory rece-
sji, to wydłużający się okres wzrostu cen 
będzie powodować kryzysy na poziomie 
nastrojów społecznych . Wskazane jest, 
abyśmy w szczególnie trudnych momen-
tach potrafili zachować nasze zdolności do 
prowadzenia dialogu i osiągania kompro-
misów . Czy patrzę w przyszłość z pozycji 
pesymistki? Absolutnie nie . Wierzę, że bę-
dziemy potrafili jako samorząd zawodowy, 
jako wspólnota, zdać egzamin z rozsądku 
i umiejętności współpracy .

Zanim jednak przywitamy 2023 rok, zasią-
dziemy do wigilijnych stołów, będziemy 
celebrować ten wyjątkowy czas – jedni 
wcześniej, a inni później ze względu na 
pracę i dyżury (sama również wiele świąt 
przepracowałam) . Życzę Wam, Drogim 
Członkom oraz Pracownikom Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
a także naszym Partnerom, wszystkim Pa-
cjentom, Pomorzankom i Pomorzanom 
spokojnych, rodzinnych, przepełnionych 
bliskością, nasyconych miłością, pachną-
cych przyjaźnią i dobrotliwością Świąt Bo-
żego Narodzenia . Bez względu na inflację 
– miłość, przyjaźń, bliskość pozostają czymś 
absolutnie bezcennym .

Z wyrazami szacunku

Anna Czarnecka
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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Kalendarium

6 września 

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła czynnie w obradach Prezydium NRPiP . 
Podjęto wiele istotnych uchwał oraz omówiono liczne bieżące sprawy . Polecamy informa-
cje na www .nipip .pl

7 września
Dbając o bezpieczeństwo Naszych Członków, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku nie szczędzi środków finansowych na działalność prewencyjną skierowaną nie 
tylko do pielęgniarek i położnych, ale również do członków niezależnych Organów Sa-
morządu . Znaczący wzrost liczby spraw, jakie trafiają do Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, ich złożoność oraz waga odpowiedzialności, wyma-
gają wnikliwej analizy, dlatego tak bardzo ważne jest aktualizowanie wiedzy w tym obsza-
rze . Pierwszy dedykowany etap szkolenia, przeprowadzony w maju przez radcę prawnego, 
obejmował przekazanie wiedzy, doświadczeń z zakresu znajomości i stosowania przepi-
sów prawa karnego, materialnego i procesowego . 

...ciąg dalszy

Z inicjatywy Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej – Pani mgr Anny 
Zaremby-Duszoty, zrealizo-
wano drugi etap szkolenia dla 
Rzeczników . Tym razem psy-
cholog, Pani dr Aleksandra 
Szulman-Wardal, wskazywała 
metody i techniki działania, ja-
kie należy podejmować, jakie 
przyjmować postawy, aby zmi-
nimalizować stres przy pro-
wadzeniu postępowań wyja-
śniających, w obliczu nowych 
trudności społecznych, jakie 
niesie stan zagrożenia epide-
micznego, czy działań wo-
jennych na Ukrainie . Zajęcia 
teoretyczne, a szczególnie pro-
wadzenie warsztatów w ma-
łych grupach, miały na celu po-
moc w realizacji ustawowych 
zadań niezależnego Organu 
OIPiP, jakim jest Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej . 
Szkolenie otworzyła Pani Ewa 
Bogdańska-Bóll – skarbnik 
ORPiP w Gdańsku . W imieniu 
Pani mgr Anny Czarneckiej 
podziękowała za zaangażowa-
nie w działania tego tak bardzo 
ważnego Organu, szczegól-
nie podkreślając, iż jest to de 
facto PRACA SPOŁECZNA, 
wymagająca ogromu wiedzy 
i znajomości przepisów praw-
nych .
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8 września
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brała udział w obradach Wojewódzkiej 
Komisji ds . Orzekania o Zdarzeniach Medycznych .

8 września 
W Sopocie Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka i Skarbnik Ewa Bogdańska-Bóll brały 
udział w jubileuszowym Kongresie Nauko-
wo-Szkoleniowym PTLR . To było wspa-
niałe, pełne innowacji wydarzenie! Poleca-
my artykuł w niniejszym biuletynie . Gratu-
lujemy szczególnie Tym, którzy wzbogacili 
je swoimi prelekcjami . Dziękujemy! Gratu-
lujemy wszystkim, którzy zostali nagrodze-
ni za wieloletnie zaangażowanie w rozwój 
dziedziny związanej z leczeniem ran . Dro-
dzy! Stanowicie ogromny potencjał, a Wa-
sze dokonania są wielką nadzieją nie tylko 
dla rozwoju Pielęgniarstwa, ale i dla tysię-
cy Pacjentek i Pacjentów w całej Polsce !

...ciąg dalszy

12 września 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła w konkursach na stanowi-
ska Pielęgniarek Oddziałowych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Staro-
gardzie Gdańskim . Wygranym gratulujemy i życzymy owocnych działań!

12 września 
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła Prezydium ORPiP w Gdańsku . Podjęto wiele 
istotnych uchwał oraz omówiono liczne bieżące sprawy . Polecamy informacje w niniej-
szym biuletynie .
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16 września 
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła zebranie Kadry Kierowniczej zarządzającej 
Pionami Pielęgniarstwa w szpitalach na terenie działania naszej OIPiP . OIPiP w Gdań-
sku zorganizowała spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które było ciekawe i praktyczne, 
na którym zapoznaliśmy się i omówiliśmy niezwykle istotne sprawy bieżące, legislacyjne, 
rozszerzonych uprawnień itd . . . Ekspert w dziedzinie skutecznej komunikacji przybliżył nam 
istotę i przykłady korzystania ze sprawdzonych wiarygodnych źródeł informacyjnych, a tak-
że skutecznego komunikowania się . . . Dziękuję WSZYSTKIM ZA PRZYBYCIE, GDYŻ 
WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ OWOCNEGO i BEZPIECZNEGO ZARZĄDZANIA 
TO WIELKIE WYZWANIE, DAJĄCE WSPÓLNIE WAŻNE WYNIKI!
Pani Skarbnik przedstawiła ofertę bezpłatnych bardzo ciekawych kursów realizowanych 
w ramach projektu z NIPiP .

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

19 września 

W UCK funkcyjne Przedstawicielki ORPiP 
w Gdańsku brały udział w postępowaniu 
konkursowym na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej Kliniki Chirurgii Onkologicz-
nej . Pani Oddziałowej gratulujemy wygra-
nej w konkursie oraz życzymy realizacji 
dalszych planów działania!

...ciąg dalszy

20 września
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła w obradach Rady Społecz-
nej Wojskowych Przychodni w Gdyni .

20 września
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brała udział z ramienia OIPiP w uroczy-
stym wręczeniu certyfikatu w WOMP . GRATULUJEMY USTAWICZNEGO ROZWOJU 
i DBAŁOŚCI O JAKOŚĆ!
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20-22 września 
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała czynny udział w obradach NRPiP . Podjęto wiele istot-
nych uchwał oraz omówiono liczne bieżące sprawy . Omówiono wnikliwie propozycje/plany 
nowych uprawnień pielęgniarskich . Dziękujemy Koledze Michałowi Milewskiemu – Członkowi 
naszej OIPiP w Gdańsku, Przewodniczącemu Komisji ds. Recept – za merytoryczne działania 
i aktywność na rzecz rozwoju pielęgniarstwa. Polecamy informacje na www .nipip .pl

...ciąg dalszy

23 września

Nasz Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych od wielu lat współpracuje z Towa-
rzystwem Ubezpieczeniowym INTER Polska SA . W tym roku firma obchodziła Jubileusz 
XXX-lecia swej działalności, dlatego nie mogło nas zabraknąć na wydarzeniu organizo-
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...ciąg dalszy

wanym przez naszego partnera . Samo-
rząd Zawodowy reprezentowała Pani 
Ewa Bogdańska-Bóll – Skarbnik ORPiP 
w Gdańsku . 

W imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku, reprezentującej 
ponad piętnaście tysięcy Pielęgniarek, 
Pielęgniarzy i Położnych, codziennie 
ryzykujących swoje zdrowie i życie na 
rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego Po-
lek i Polaków, Pani Ewa złożyła na ręce 
Pana Janusza Szulika – Prezesa Zarządu 
– podziękowania za dotychczasową, niezwykle udaną, efektywną współpracę . 
Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i wyrażamy nadzieję na kontynuację wspólnej 
drogi, rozpoczętej kilkanaście lat temu . Niech wszystkim pracownicom i pracownikom 
firmy sprzyja pomyślność i zdrowie, które pozostaje bezcenną wartością .

23 września 

W Sali Okrągłej im . Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Po-
morskiego w Gdańsku odbyła się konferencja organizowana przez Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w Gdańsku pn . „Wzmocnij swoje zdrowie i żyj dłużej” . Wykłady na 
konferencji poruszały tematy istotnych czynników mających wpływ na nasze zdrowie 
z jednoczesnym promowaniem stylu życia sprzyjającego zdrowiu . Konferencja była 
wstępem do programu promocji zdrowia pt . „Niech Twoje serce bije zdrowo” . Pani Dy-
rektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku lek . Małgorzata Barto-
szewska-Dogan złożyła podziękowania podmiotom, pod których patronatem odbywała 
się konferencja, między innymi Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku . 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku reprezentowała na konferencji Jo-
lanta Zając – Sekretarz ORPiP .

...ciąg dalszy
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26 września

Przewodnicząca Anna Czarnecka brała czynny udział w obradach Rady Społecznej 
115 Szpitala w Helu . Gratulujemy osiągnięć i rozwoju, a także kolejnych planów .

ponadto we wrześniu 

Odbyły się Prezydia ORPiP oraz posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku . Polecamy szeroką informację na ten temat w niniejszym biuletynie .
Nieustannie pracuje również i działa we wszystkich pilnych sprawach na bieżąco Zespół 
Zarządzania Kryzysowego przy OIPiP w Gdańsku .

W murach Kaszubsko-Pomorskiej Wyższej Szkoły w Wejherowie po raz trzeci odbyła się 
uroczystość inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 oraz Immatrykulacji społeczno-
ści akademickiej rozpoczynającej edukację na Kierunku Pielęgniarstwo i po raz pierwszy 
na kierunkach: Zarządzanie w administracji czy Zarządzanie w podmiotach leczniczych . 
W tym wyjątkowym dla Władz Uczelni i Społeczności Akademickiej dniu Samorząd Za-
wodowy Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku reprezentowała Pani Ewa Bogdańska-Bóll 
– Skarbnik ORPiP, która skierowała słowa uznania i gratulacje pod adresem Jego Magnifi-
cencji Rektora profesora Marcina Pilawskiego .
„Wyrażam nadzieję, iż rozwijająca się współpraca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku z Państwa Uczelnią zaowocuje wysoką jakością kształcenia i rozwojem naszych 
profesji . Życzymy Państwu, aby nakreślone plany i zamierzenia realizowane były z powo-

1 października

...ciąg dalszy



20 Biuletyn Informacyjny  nr 10-11/2022 21

...ciąg dalszy

dzeniem oraz korzyścią, zarówno dla uczelni, jak i całej 
społeczności, w tym zawodów medycznych . Niech ich re-
alizacja pozostanie źródłem satysfakcji władz, wszystkich 
pracowników i studentów Kaszubsko-Pomorskiej Wyższej 
Szkoły w Wejherowie” – powiedziała Pani Ewa . 
W imieniu Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych składamy Władzom Uczelni i Senatu życzenia wszelkiej 
pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym . 
Natomiast wszystkim pracownikom życzymy sukcesów na 
drodze rozwoju naukowego . Niech studenci, a w przyszłości 
w znakomitej mierze Adepci kierunku pielęgniarskiego od-
najdują sens, spełnienie i motywację potrzebną do dalszego 
zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych .

3 października 

W Gdyni Przewodnicząca Anna 
Czarnecka brała udział w pracach 
Kapituły Nagrody Prezydenta Gdy-
ni dla Pracowników Służby Zdro-
wia . Wybór był bardzo trudny, gdyż 
wpłynęło ponad 100 wniosków/
nominacji . Wszystkim Laureatkom 
i Laureatom tej prestiżowej Nagro-
dy GRATULUJEMY!

7 października 

Odbyła się wizyta Jolanty Za-
jąc – Sekretarza ORPiP w Gdań-
sku w Ośrodku Medycyny Pracy 
w Gdańsku na ul . Wałowej .

7 i 14 października

To jest już tradycja, która wpisała się trwale w wieloletnią współpracę Samorządu Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym . Na starcie ko-
lejnego roku akademickiego, po raz enty, w ramach dobrych praktyk, przy zaangażowaniu 
i wsparciu Pani dr n . med . Katarzyny Kretowicz – nauczyciela akademickiego i jednocze-
śnie członka ORPiP VII kadencji – w październiku i listopadzie 2022 r . wspólnie realizu-
jemy cykliczne spotkania ze studentami drugiego roku kierunku pielęgniarstwa . Zamiarem 
obopólnych działań jest przedstawienie przyszłym adeptkom zawodu pielęgniarstwa histo-
rii powstania Samorządu, tworzenia jego struktur i budowania autonomii naszych profesji . 
Samorząd Zawodowy ma obowiązek sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem 
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zawodów, ustalać i upowszechniać 
zasady etyki zawodowej, podejmo-
wać działania w kierunku tworzenia 
i aktualizowania standardów zawo-
dowych i kwalifikacyjnych .
W wielkim skrócie Skarbnik ORPiP 
w Gdańsku Pani Ewa Bogdańska-
-Bóll omówiła prawa i obowiązki 
członków OIPiP, wymieniła obszary 
zadań i zobowiązań, jakie nakłada 
Ministerstwo Zdrowia na Samorząd, które obligatoryjnie i terminowo muszą być reali-
zowane przez niezależne organy tej instytucji . Te najważniejsze, które dla naszych pro-
fesji są szczególnie ważne w codziennej pracy, to: Okręgowy rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej i Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych. Na szczególną uwagę 
zasługuje także działalność Komisji rewizyjnej, która kontroluje finanse i ocenia 
realizację budżetu. 
Kolejne ustawowe zadanie OIPiP to obowiązek prowadzenia Okręgowego Rejestru PWZ . 
Skarbnik ORPiP przedstawiła główne zasady i aspekty związane z wydaniem licencji za-
wodu pielęgniarki czy położnej, jaką jest PWZ . Wyczulała przyszłych adeptów zawodu, 
jak ważny jest to dokument i jak ważna jest aktualizacja jego danych . Obecnie w Mini-
sterstwie Zdrowia finalizowane są prace mające na celu przygotowanie nowych wzorów 
PWZ dla Pielęgniarki, Położnej i Diagnosty Laboratoryjnego w formie spersonalizowanej 

...ciąg dalszy

dwustronnej karty identyfikacyjnej, wykonanej z poliwęglanu, posiadającej zabezpiecze-
nia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o dokumentach publicznych . Od 13 lipca 
2022 r . zgodnie z przepisami zaprzestano wydawać PWZ w formie granatowej książeczki . 
W okresie wdrażania nowych zasad Pielęgniarka, Położna otrzymuje uchwałę Prezydium 
lub Okręgowej Rady o nadaniu numeru PWZ . Po sfinalizowaniu prac w Ministerstwie 
Zdrowia w tematycznej sprawie pod koniec tego roku lub na początku 2023 r . będą wyda-
wane nowe Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki – poliwęglanowe .
 Kończąc spotkanie, przedstawicielka ORPiP w Gdańsku pogratulowała studentom wy-
boru zawodu, życząc jednocześnie wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności . Po 
ukończeniu studiów licencjackich i odebraniu dyplomu pielęgniarki/pielęgniarza – zapra-
szamy do siedziby OIPiP po odbiór Prawa Wykonywania Zawodu .

8 października
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Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła z ramienia OIPiP w Gdańsku 
w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 Powiślańskiej Szkoły Wyższej 
w Kościerzynie kierunku Pielęgniarstwo, w czasie której dr hab . Wojciech Makarewicz 
wygłosił interesujący wykład inauguracyjny pt . „Otyłość jako wyzwanie współczesnej me-
dycyny” . Gratulujemy obecnym i nowym studentom!

10 października

Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła konkursom na stanowisko 
Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Kardiochirurgii oraz na stanowisko Pielęgniarki Oddzia-
łowej Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym . Wygranym 
serdecznie gratulujemy i życzymy realizacji planów i zamierzeń!

W uroczystej oprawie odbyła się Inauguracja Roku Akademic-
kiego 2022/2023 . Rektor Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego prof . Marcin Gruchała w murach Audytorium Primum 
im . Olgierda Narkiewicza – Atheneum Gedanense Novum wy-
głosił przemówienie inauguracyjne . Wybitnym naukowcom, dy-
daktykom i zasłużonym pracownikom uczelni wręczono nagro-
dy i odznaczenia . Kulminacyjnym punktem uroczystości było 
odśpiewanie „Gaude Mater Polonia” i przyjęcie do społeczności 
akademickiej studentów pierwszego roku – immatrykulacja . 

Gratulujemy wyboru Uczelni z różnorodnością kierunków medycznych . Wszystkim stu-
dentom życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności . W tak doniosłym 

10 października 
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wydarzeniu uczestni-
czyli przedstawiciele: 
Ministerstwa Zdrowia, 
Samorządów Zawodo-
wych, Władz Miasta, 
Urzędu Marszałkow-
skiego, Wojewoda 
Pomorski, Rektorzy 
innych Uczelni i wiele 
innych ważnych oso-
bistości, których nie 
sposób wymienić . Mi-
nister Zdrowia Adam 
Niedzielski w swym wystąpieniu podkreślił rangę Uczelni z historycznymi tradycjami, 
mającej potencjał rozwoju kierunków medycznych w oparciu o najnowsze trendy nauko-
we . Dopełnieniem uroczystości był wykład 
inauguracyjny prof . Tomasza Zdrojewskie-
go „Misja i potencjał uniwersytetów me-
dycznych w kreowaniu nowoczesnej polityki 
zdrowotnej – projekt PolSenior2” . Samo-
rząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku reprezentowała Pani mgr Ewa 
Bogdańska-Bóll – Skarbnik ORPiP .

11 października
Przewodnicząca Anna Czarnecka 
czynnie uczestniczyła jako Członek 
w obradach Prezydium NRPiP . Podję-
to wiele uchwał . Polecamy informacje 
na www .nipip .pl

15 października 

Z okazji 20-lecia działalności Komisji ds . Opieki Długoterminowej oraz Komisji ds . Le-
czenia Ran przy OIPiP w Gdańsku ścisłe Prezydium ORPiP w Gdańsku podziękowało 
Paniom za bardzo prężne i owocne lata Ich działalności z mega-wiedzą i pasją . Przewodni-
cząca podkreśliła, że działanie Komisji na naszym terenie, ale i w skali ogólnopolskiej jest 
wręcz trudne do przecenienia . Dziękujemy i prosimy o kolejne lata aktywności, przekłada-
jące się bezpośrednio na ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA .

Strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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W sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im . Feliksa Nowowiejskiego, w uro-
czystej oprawie, Władze Powiślańskiej Szkoły Wyższej, Studenci i przybyli goście zainauguro-
wali nowy rok akademicki 2022/2023 . Kulminacyjny punkt uroczystości to odśpiewanie „Gaude 
Mater Polonia” i przyjęcie do społeczności akademickiej studentów pierwszego roku – immatry-
kulacja . Gratulujemy wyboru uczelni i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności .
W trakcie uroczystości prof . dr hab . Ryszard Pawłowski wygłosił bardzo ciekawy wykład 
inauguracyjny pt . „Współczesna genetyka sądowa” .
To już trzecia dekada działalności Powiślańskiej Szkoły Wyższej, skutkująca ekspansją 
rozwoju poprzez otwieranie kolejnych placówek akademickich, które kształcą nowe poko-

15 października ...ciąg dalszy

lenia pielęgniarek, pie-
lęgniarzy na Pomorzu . 
Podczas uroczystości 
Jej Magnificencja Rek-
tor prof . dr hab . Kry-
styna Strzała wręczyła 
naszym pielęgniarkom, 
Paniom: dr Marzenie 
Barton i dr Aleksandrze 
Śnieg, powołania za-
trudnienia na stanowi-
sko Profesora Powiślań-
skiej Szkoły Wyższej .
Ponadto Władze Uczelni wręczyły wyróżnienia i podziękowały swoim Pracownikom 
za zaangażowanie i wkład w jej rozwój . Jedną z tych osób jest Pani mgr Marzena 
Olszewska-Fryc – Dyrektor ds . Pielęgniarstwa Szpitala COPERNICUS w Gdańsku, 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku, nauczyciel akademicki P .S .W . Tradycyjnie 
wręczone zostały też nagrody za najlepsze prace dyplomowe obronione w 2022 roku . 
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!
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Samorząd Zawodowy reprezentowała Pani 
mgr Ewa Bogdańska-Bóll – Skarbnik OR-
PiP . W imieniu całego Naszego Samorządu 
Zawodowego złożyła na ręce Jej Magnifi-
cencji gratulacje z okazji Inauguracji Roku 
Akademickiego 2022/2023 . Władzom Se-
natu przekazujemy życzenia wszelkiej po-
myślności, zarówno w życiu zawodowym, 
jak i osobistym . Natomiast wszystkim 
pracownikom życzymy sukcesów na dro-
dze rozwoju naukowego . Niech studenci, 
a w przyszłości w znakomitej mierze Adep-
ci kierunku pielęgniarskiego odnajdują 
sens, spełnienie i motywację potrzebną do 
dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych .
Życzymy Państwu, aby nakreślone plany i zamierzenia realizowane były z powodzeniem 
oraz korzyścią zarówno dla Uczelni, jak i całej społeczności, w tym zawodów medycz-
nych . Niech ich realizacja pozostanie źródłem satysfakcji władz, wszystkich pracowników 
i studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej .

Liturgiczne wspomnienie 
św . Łukasza – patrona ca-
łej Służby Zdrowia – przy-
padające 18 października, 
było okazją do uczestnic-
twa pracowników me-
dycznych we Mszy Św . 
w kościele Matki Boskiej 
Częstochowskiej przy 
ul . Skłodowskiej-Curie 
w Gdańsku . Sporą grupę 
uczestników stanowiły 
pielęgniarki i położne – członkowie, przedstawiciele Naszego Samorządu Zawodowego . 
Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Wojda wraz z Duszpasterzem Służby Zdrowia 
ks . Błażejem Kwiatkowskim wyrazili wdzięczność wobec wszystkich medyków, którzy w co-
dziennej pracy i posłudze poświęcają się chorym . Pracownicy ochrony zdrowia: lekarze, pielę-

16 października 

...ciąg dalszy

gniarki, położne, ratownicy 
medyczni, nieustannie sty-
kają się z chorobą i cierpie-
niem . Towarzyszenie, pielę-
gnowanie, leczenie, ratowa-
nie ludzkiego życia i zdro-
wia są wyrazem szlachetnej 
miłości bliźniego, a nieraz 
heroizmem . Na zakończenie 
eucharystii Arcybiskup Me-
tropolita Gdański wszystkim 
pracownikom udzielił Bo-
żego błogosławieństwa . Ży-
czył zdrowia, odwagi i wytrwałości w podejmowaniu wyzwań służących dobru pacjenta i god-
ności zawodu, a także radości z pełnienia tej pięknej służby i zawodu zaufania publicznego .
Dziękujemy Pani Bożenie Jaroszewskiej, która zainicjowała powstanie, rozwija i prowa-
dzi działalność Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych regionu Pomorza . 
W ramach wspólnego świętowania wierni udali się na poczęstunek przygotowany przez 
pielęgniarki i położne oraz duszpasterzy parafii .
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Na zaproszenie Zarządu 
Spółki Przewodnicząca 
Anna Czarnecka i Wi-
ceprzewodnicząca Ma-
rzena Olszewska-Fryc 
brały udział w spotka-
niu z Kadrą Zarządza-
jącą w PIONIE PIELĘ-
GNIARSTWA SZPITA-
LA SPECJALISTYCZ-
NEGO W KOŚCIERZY-
NIE . To był dobry czas, 
by przedstawić najważ-
niejsze informacje bie-
żące i dotyczące, między 
innymi, wdrożenia nowe-
lizacji ustawy o sposobie 
ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadni-
czego niektórych pra-
cowników zatrudnionych 

17 października 

...ciąg dalszy

w podmiotach leczniczych . Rozmawialiśmy o bieżących wyzwaniach, modelu komunika-
cyjnym naszego samorządu, a także o potrzebie poszerzania kompetencji w pielęgniarstwie 
i położnictwie . Nowe uprawnienia oraz skill mix to bardzo dobry kierunek trwających zmian 
i rozwoju . 

Przewodnicząca ORPiP w Gdań-
sku Anna Czarnecka uczestni-
czyła w uroczystości wręczenia 
Nagród Prezydenta Miasta Gdy-
ni . Laureaci reprezentowali róż-
ne medyczne grupy zawodowe . 
Wśród Pielęgniarek docenione 
zostały panie z wielu dziedzin 
pielęgniarstwa . Wszystkim Lau-
reatom oraz Nominowanym 
GRATULUJEMY!

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

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka brała udział w postępowaniu konkur-
sowym na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Szpitali Pomorskich w Szpitalu Morskim 
im . PCK w Gdyni . Wygranym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

19 października 

19 października
W Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się woje-
wódzka konferencja z cyklu ,,Zdrowy Pomorzanin” pt . ,,Zdrowie w głowie” . Na konferen-
cji odbyła się prezentacja wyników badań ankietowych nauczycieli pn . „Dbam o siebie” . 
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Przedstawione zostały przez wybitnych specjalistów psychologów, psychiatrów problemy 
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz wpływ biologii na rozwój dziecka . Konfe-
rencja obfitowała w ciekawe i merytoryczne treści . Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych na konferencji reprezentowała Jolanta Zając – Sekretarz ORPiP i Przewodnicząca 
Komisji ds . Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania przy OIPiP w Gdańsku .

20 października
Wszystkie Osoby Funkcyjne ORPiP w Gdańsku brały udział w kolejnej w tym roku kon-
troli Komisji Rewizyjnej . Wyniki kontroli przedstawione zostaną na najbliższym posie-
dzeniu Okręgowej Rady .

22 października (sobota) 

Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wice-
przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc 
uczestniczyły w uroczystej Inauguracji 
Roku Akademickiego 2022/2023 Powi-
ślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie . 
W czasie uroczystości dr hab . Tomasz Bo-
jar-Fijałkowski, prof . UKW, wygłosił inte-
resujący wykład inauguracyjny pt . „Prawo 
sanitarne w trosce o zdrowie, środowisko 
i jakość” . Gratulujemy obecnym i nowym 
studentom!

...ciąg dalszy
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Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka brała udział w postępowaniu konkurso-
wym na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Szpitali Pomorskich w Szpitalu Specjalistycz-
nym w Wejherowie . Wygranym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

24 października

25 października
W Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka brała czynny udział w pracach Kapituły Na-
grody Prezydenta Miasta Gdańska . W tym roku wnikliwe obrady Kapituły trwały ponad 
3 godziny, gdyż wpłynęło niezwykle dużo wniosków/nominacji . Gala i uroczyste wręcze-
nie Nagród odbędą się w listopadzie 2022 r . 
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W TYM SAMYM CZASIE

Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc brała udział z ramienia OIPiP w uro-
czystym powitaniu Studentów Pierwszego 
Roku Kierunku Pielęgniarstwo przez Wła-
dze Uczelni i Wykładowców w Wyższej 
Szkole Zdrowia w Gdańsku . Gratulujemy 
uczelni nowo utworzonego kierunku . To 
już kolejne wspaniałe miejsce, które będzie 
profesjonalną „kuźnią” tak bardzo potrzeb-
nej KADRY PIELĘGNIARSKIEJ .

27 października
Na zaproszenie Zarządu Szpitali Pomorskich Sp . z o .o . Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc brała udział w uroczystym otwarciu Głównej Izby Przyjęć oraz Oddziału 
Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Morskim im . PCK w Gdyni . Gratulujemy modernizacji!

31 października

OIPiP w Gdańsku zakończyła dystrybu-
cję kalendarzy ściennych do Placówek 
Medycznych działających na terenie na-
szej Izby . Życzymy wszystkim zdrowego 
i szczęśliwego, pełnego dobra i pokoju oraz 
wzajemnego szacunku – 2023 roku .

W dniu 30 września 2022 roku odbyło 
się zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku . W zebraniu wzięło 
udział 19 osób, Członków ORPiP, Przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej, Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej, Przewodni-
cząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych, Pełnomocnik ORPiP oraz Goście: 
Wiceprzewodnicząca Okręgowych Związ-
ków Zawodowych Pani Ilona Kwiatkowska-
-Falkowska, Konsultant ds . Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego dr Krystyna Paszko, 
Główna Księgowa Pani Anna Falk . Zebranie 
odbywało się w trybie hybrydowym .
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania . Podpisanie listy 

obecności .
2 . Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

zebrania .
3 . Przedstawienie projektu porządku ze-

brania . 
4 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 

Uchwały Nr 280/VII r/22 w sprawie 
przyjęcia i realizacji protokołu Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego z dnia 
29 września 2022 r . wniosków skie-
rowanych do Komisji ds . Finansowa-
nia Doskonalenia Zawodowego przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku . Ogólna kwota 

Z prac Rady
przyznana na refundację w zakresie 
doskonalenia zawodowego wyniosła 
20 700.00 zł brutto (słownie: dwa-
dzieścia tysięcy siedemset zł 00/100) 
z budżetu na doskonalenie zawodo-
we – refundacje.

5 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 281/VII r/22 
w sprawie zakupu na 2023 rok kalen-
darza ściennego trójdzielnego Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku .

6 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 282/VII r/22 w spra-
wie kontynuacji i zawarcia umowy na 
kolejny rok celem korzystania z plat-
formy biblioteki „IBUK-Libra” przez 
członków OIPiP w Gdańsku .

7 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 283/VII r/22 
w sprawie przyjęcia i realizacji proto-
kołu Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go z dnia 29 września 2022 r ., rozpa-
trzonych wniosków złożonych do Ko-
misji Socjalnej o przyznanie zapomóg 
losowych plus ich realizacja . Przy-
znane zapomogi opiewają na łączną 
kwotę 7900.00 zł brutto (siedem ty-
sięcy dziewięćset zł 00/100) i pocho-
dzą z budżetu Komisji Socjalnej.

ponadto w październiku
Odbyły się Prezydia ORPiP i obrady Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy OIPiP 
w Gdańsku . Wszystkie sprawy realizowane są na bieżąco .
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8 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 284/VII r/22 
w sprawie przesunięcia środków fi-
nansowych w realizacji planu budże-
towego ORPiP w Gdańsku w 2022 r . 
podyktowanego stanem rzeczywistych 
potrzeb .

9 . Przedstawienie i podjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 285/VII r/22 
w sprawie odwołania Członka OIPiP 
z powodu nieprzyznania refunda-
cji przez Komisję ds . Finansowania 
Doskonalenia Zawodowego z tytułu 
ukończenia studiów – kierunek pielę-
gniarstwo . Okręgowa Rada Pielęgnia-
rek i Położnych podtrzymała decyzję 
Komisji ds . Finansowania Doskonale-
nia Zawodowego .

10 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds . Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 286/VII r/22 w sprawie 
zrefundowania kosztów uczestnictwa 
Przewodniczącej i Członków Komisji 
Problemowej ds . Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego w Konferencji Stowa-
rzyszenia Higieny i Lecznictwa, która 
odbędzie się w dniach 2-5 października 
2022 r . w Starych Jabłonkach .

11 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 287/VII r/22 
w sprawie podjęcia działań związa-
nych z organizacją w zaplanowanym 
terminie 24-25 marca 2023 r . Zjaz-
du Sprawozdawczego VII kadencji 
i Wyborczo-Budżetowego na VIII 
kadencję . 

12 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 465/IPP/PPL/22/C 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 

leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-
wych) (1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki pielęgniarskiej) .

13 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły Nr 2721/Z/VII/2022 do Uchwały 
Nr 2739/Z/VII/2022 . Stwierdzenie 
6 (w tym 2 pielęgniarzy), stwierdzenia 
spoza Unii Europejskiej 6 (w tym 2 po-
łożne), wpis 4, wykreślenie 3 . 

14. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
• komunikat z Ministerstwa Zdro-

wia, iż finalizowane są prace, 
mające na celu przygotowanie 
nowych wzorów praw wyko-
nywania zawodu – pielęgniarki 
i położnej w formie spersonalizo-
wanej, dwustronnej karty identyfi-
kacyjnej wykonanej z poliwęgla-
nu, posiadającej zabezpieczenia 
zgodne z wymogami określony-
mi w ustawie z dnia 22 listopada 
2018 r . o dokumentach publicz-
nych . W związku z powyższym, 
do czasu wydania pielęgniarce lub 
położnej dokumentu prawa wyko-
nywania zawodu według nowego 
wzoru, dokumentem potwierdza-
jącym posiadanie prawa do wy-
konywania zawodu pielęgniarki, 
położnej jest stosowna uchwała 
właściwej Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych/Prezydium 
ORPiP . Dokumenty prawa wyko-
nywania zawodu – pielęgniarki, 
położnej mogły być wydawane 
wg dotychczasowych wzorów 
wyłącznie do dnia 12 lipca br ., 



44 Biuletyn Informacyjny  nr 10-11/2022 45

16. Konsultant Wojewódzki w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego Pani  dr Krystyna Paszko 
omówiła zalecenia Ministra Zdrowia 
i Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
chorób zakaźnych dotyczące realiza-
cji szczepień przeciw ospie małpiej 
w grupie osób narażonych . Zrefero-
wała również konferencje on-line z za-
kresu Pielęgniarstwa Epidemiologicz-
nego, które cieszą się ogromnym za-
interesowaniem . Podkreśliła, iż nadal 
jest duże zapotrzebowanie na dalsze 
szkolenia . 

17. Pani Ilona Kwiatkowska-Falkow-
ska, Wiceprzewodnicząca regio-
nu Pomorskiego Ogólnopolskiego 

Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych, przedstawiła wyni-
ki wyborów na szczeblu krajowym 
Związków Zawodowych Pielęgniarek 
i Położnych – największej organizacji 
związkowej wśród zawodów medycz-
nych w Polsce . Przewodniczącą ogól-
nopolskiego związku została wybrana 
na kolejną kadencję Pani Krystyna 
Ptok . Przedstawiła również realizację 
w podmiotach leczniczych ustawy do-
tyczącej minimalnego wynagrodzenia 
w ochronie zdrowia . 

18 . Zakończenie zebrania .

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

Prezydium
W dniu 12 września 2022 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku . 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium i Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej . Zebranie odbyło się w trybie 
hybrydowym . 
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 jednogło-
śnie Uchwały Nr 1170/VII P/2022 

w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych 
szkolenia specjalizacyjnego w dzie-
dzinie Pielęgniarstwo chirurgiczne or-
ganizowanego przez Fundacja Pretium 
z siedzibą we Wrocławiu .

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1171/VII P/2022 
w sprawie zakupu kalendarzy książko-
wych na 2023 r . dla Członków ORPiP, 
przedstawicieli niezależnych Organów 
działających przy OIPiP, Przewodni-
czących i Członków Komisji Proble-
mowych, Delegatów OZPiP .

6 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1172/VII P/2022 

• raport z zakresu działań pod-
jętych przez Koordynatora ds. 
Indywidualnych i Grupowych 
Praktyk Pielęgniarek i Położ-
nych OIPiP w Gdańsku w związ-
ku z przekazanymi danymi 
do weryfikacji przez centrum 
– e ZDrOWIe. Przedmioto-
we działania były prowadzone 
w uzgodnieniu z przedstawi-
cielami Ministerstwa Zdrowia, 
jako administratorem danych 
gromadzonych w rejestrze Pod-
miotów Wykonujących Działal-
ność Leczniczą. W nawiązaniu 
do powyższych działań prosimy 
nasze Koleżanki i naszych Ko-
legów o niezwłoczne zgłaszanie 
zmian dotyczących np.: zmiany 
nazwiska, zakończenia prowa-
dzenia działalności i innych ma-
jących związek z wszelkimi for-
mami prowadzonej działalności 
leczniczej. Pozwoli to na bieżące 
aktualizowanie w rPWDL,

• raport dotyczący opieki nad 
dziećmi i młodzieżą w Środowi-
sku Nauczania i Wychowania, 
w którym została przedstawiona 
wręcz zatrważająca sytuacja bra-
ku Pielęgniarek chętnych do pra-
cy w Medycynie Szkolnej, tym 
samym uczniowie zostaną po-
zbawieni opieki pielęgniarskiej . 
Raport został przesłany Decyden-
tom, którym powyższe informacje 
nie powinny być obojętne: Woje-
wodzie Pomorskiemu, Marszał-
kowi Województwa Pomorskiego, 
Ministrowi Zdrowia, Ministrowi 
Edukacji i Nauki oraz do Naczel-

nej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie, w celu analizy sytu-
acji i podjęcia wspólnych działań, 
których głównym przesłaniem jest 
zapewnienie opieki pielęgniar-
skiej w szkołach na terenie Woje-
wództwa Pomorskiego, jak i kra-
ju, gdyż sytuacja na terenie Polski 
jest tożsama,

• plakaty promujące szkole-
nia unijne dla Pielęgniarek 
i Położnych w ramach projektu 
,,Wsparcie kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położ-
nych”. Plakaty zostały przekaza-
ne Członkom OrPiP w Gdańsku, 
którzy byli obecni na zebraniu 
Okręgowej rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku w trybie 
stacjonarnym, celem wyekspo-
nowania w zakładach pracy,

• informację dotyczącą stacjonarnych 
szkoleń dla Położnych, organizowa-
nych przez Akademię Umiejętności 
Nowoczesnej Położnej,

• komunikat, iż w Sopocie w dniach 
2-3 grudnia 2022 roku odbędzie 
się Zjazd Szkół Rodzenia . Zjazd 
pn . ,,Szkoła Rodzenia na medal” .

15. Przewodnicząca Komisji rewizyj-
nej Pani Grażyna ropel przestawi-
ła wyniki kontroli przeprowadzonej 
przez Komisję rewizyjną z wykona-
nia budżetu Izby za okres styczeń–
czerwiec 2022 r. Komisja stwierdzi-
ła, iż dzięki reżimowi finansowemu, 
pomimo inflacji i wzrostu cen, nie 
został przekroczony zaplanowany 
budżet wydatków. Wszystkie płat-
ności i zobowiązania płacone są na 
bieżąco. 
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W dniu 21 października 2022 roku odbyło 
się zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku . 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej . Zebranie odbywało się 
w trybie hybrydowym .
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 jednogło-
śnie Uchwały Nr 1174/VII P/2022 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego i powołania kierowni-
ka . Kurs specjalistyczny dla pielęgnia-
rek Leczenie ran, miejsce przeprowa-
dzenia zajęć teoretycznych: Obszar 
działania OIPiP w Gdańsku .

5 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwały 
Nr 2675/Z/VII/2022 do Uchwały Nr 
2720/Z/VII/2022 . Stwierdzenie 7, wy-
kreślenie 6 (w tym 1 pielęgniarz), wpis 
7 (w tym 2 położne), stwierdzenie spo-
za UE 11, wymiana 1 . 

6 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwał Nr: 466/IPA/PPL/C, 467/
IPP/PPL/C, 468/IPP/PPL/22, 469/IPP/
PPL/22, 470/IPA/PPL/22, 471/IPP/
PPL/22, 472/IPA/PPL/22 w sprawie 
wykreślenia z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą 
(Rejestr Praktyk Zawodowych) wpisu 
w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych (3 wykre-
ślenia indywidualnych praktyk pielę-
gniarskich i 1 wykreślenie indywidual-
nej praktyki pielęgniarza, 2 wykreśle-
nia indywidualnej praktyki położnej) .

7 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1175/VII P/2022 w spra-
wie przyjęcia i realizacji protokołu 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
z dnia 20 października 2022 r . rozpa-
trzonych wniosków złożonych do Ko-
misji Socjalnej o przyznanie zapomóg 
losowych plus ich realizacja . Przy-
znane zapomogi opiewają na łączną 
kwotę 10 800.00 zł brutto (dziesięć 

została poinformowana o dzia-
łaniach podjętych w tej kwe-
stii. Pani Przewodnicząca Anna 
Czarnecka składa podziękowa-
nia Pani Przewodniczącej Ko-
misji ds. Opieki Długotermino-
wej za dogłębną analizę proble-
mu i szczegółowe opracowanie 
dotyczące tak istotnych spraw 
mających miejsce w Opiece Dłu-
goterminowej, 

• informację dotyczącą możliwo-
ści wsparcia cyberbezpieczeń-
stwa w szpitalach i wybranych 
placówkach, gdzie do 30 listo-
pada 2022 r. powyższe podmioty 
mogą ubiegać się o dofinanso-
wanie na poprawę cyberbez-
pieczeństwa. Dofinansowanie 
będzie zależne od wysokości 
kontraktu z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia.

11 . Zakończenie zebrania . 

w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA MEDICA SP . Z O .O .:
• kurs specjalistyczny Wykonanie 

i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego u dorosłych

• kurs kwalifikacyjny Ochrona 
Zdrowia Pracujących

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

7 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwały 
Nr 2675/Z/VII/2022 do Uchwały Nr 
2720/Z/VII/2022 . Stwierdzenie 29 
(w tym 1 pielęgniarz i 4 położne), wy-
kreślenie 8, wpis 7 (w tym 1 położna), 
duplikat 1 (w tym jedna położna), wy-
miana 1 . 

8 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwał Nr: 462/IPA/PPL/C, 463/
IPP/PPL/C, 464/IPP/PPL/22 w spra-
wie wykreślenia z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą 
(Rejestr Praktyk Zawodowych) wpisu 
w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych (2 wykre-
ślenia indywidualnych praktyk pielę-
gniarskich i 1 wykreślenie indywidual-
nej praktyki położnej) .

9 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1173/VII P/2022 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
PULS- MEDIC Sp . z o .o . – Opieka nad 
pacjentem ze stomią jelitową .

10. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
• pismo przesłane przez Panią Ewę 

Mędrek, Przewodniczącą Komi-
sji ds . Opieki Długoterminowej 
przy OIPiP w Gdańsku, dotyczące 
aneksów finansowych do umów 
na udzielanie świadczeń w za-
kresie usług opiekuńczych i pie-
lęgnacyjnych w ramach Opieki 
Długoterminowej Stacjonarnej 
i Domowej na okres 01 .01 .2022 r . 
do 31 .12 . 2022 r . W piśmie zostały 
poruszone zagadnienia odnoszące 
się do tych samych problemów 
jak w Stanowisku Nr 46 w spra-
wie podwyższenia stawki za oso-
bodzień w pielęgniarskiej Opie-
ce Długoterminowej Domowej 
i w Stanowisku Nr 47 w sprawie 
projektu ustawy o zmianie Ustawy 
o Pomocy Społecznej oraz Usta-
wy o Działalności Leczniczej . Po-
wyższe stanowiska podjęło Prezy-
dium ORPiP w Rzeszowie, które 
zostały w pełni poparte przez 
Członków Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku na zebraniu w miesią-
cu sierpniu 2022 r ., poparcie zo-
stało przesłane do Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych oraz do 
wszystkich Okręgowych Izb Pie-
lęgniarek i Położnych w Polsce . 
Sprawy poruszane w piśmie 
Pani Przewodniczącej Komi-
sji ds. Opieki Długoterminowej 
przy OIPiP w Gdańsku zosta-
ły wnikliwie przeanalizowane, 
jak również Pani ewa Mędrek 
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tysięcy osiemset zł 00/100) i pocho-
dzą z budżetu Komisji Socjalnej . 

8 . Przedstawienie i podjęcie 7 głosami 
za przyjęciem uchwały i jednym gło-
sem sprzeciwu Uchwały Nr 1176/
VII P/2022 w sprawie dofinanso-
wania obchodów Światowego Dnia 
Wcześniaka, organizowanego przez 
personel medyczny Podmiotu Lecz-
niczego Spółki Copernicus – Szpi-
tal Gdańsk Zaspa, dla dzieci i ich 
opiekunów w dniu 17 .11 .2022 r . 
w Gdańsku . 

9 . Przedstawienie wniosku Przewodni-
czącej Komisji ds . Położnych w spra-
wie uwolnienia środków finansowych 
z budżetu komisji problemowej ds . 
położnych celem realizacji szkolenia 
dla położnych w zakresie fizjoterapii 
klinicznej w ginekologii, położnictwie 
i rehabilitacji . Miejsce szkolenia szpi-
tal Gdańsk Zaspa hostel ul . Majew-
skich 22, w dniu 8 .12 .2022 r . Podjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 1177/VII 
P/2022 w tej sprawie .

10 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1178/VII P/2022 
w sprawie pokrycia kosztów uczest-
nictwa Pielęgniarki w konferencji 
w dniach 10-12 września 2022 r . zgod-
nie z regulaminem ds . Finansowania 
Doskonalenia Zawodowego . 

11 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1179/VII P/2022 
w sprawie kontynuacji grupowego 
ubezpieczenia NNW Pielęgniarek 
i Położnych podnoszących swoje kwa-
lifikacje zawodowe i odbywających 
praktyki zawodowe w ramach kursów 
kwalifikacyjnych i szkoleń organizo-
wanych przez OIPiP w Gdańsku .

12 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1180/VII P/2022 
w sprawie sfinansowania uczestnic-
twa Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
w „XI Kongresie Prawa Medyczne-
go”, który odbędzie się w Krakowie 
w dniach 30 .11-02 .12 .2022 r .

13 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1181/VII P/2022 
w sprawie zakupu dwóch dużych nisz-
czarek do dokumentów dla potrzeb 
działalności biura OIPiP w Gdańsku . 

14 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1182/VII P/2022 
w sprawie wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych 
kursu specjalistycznego Edukator 
w cukrzycy, organizowanego przez 
Fundacja Pretium z siedzibą we Wro-
cławiu .

15 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1183/VII P/2022 
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 Szczepienia 

ochronne dla pielęgniarek
• kurs specjalistyczny Leczenie ran 

dla pielęgniarek
• kurs specjalistyczny Leczenie ran 

dla położnych
• kurs specjalistyczny Wywiad i ba-

danie fizykalne dla pielęgniarek 
i położnych

• kurs specjalistyczny Komplekso-
wa opieka pielęgniarska w scho-
rzeniach narządu wzroku
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PULS-MEDIC Sp . z o .o . – kurs specja-
listyczny Wywiad i badanie fizykalne .

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1190/VII P/2022 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształce-
nia podyplomowego prowadzonego 
przez PULS-MEDIC Sp . z o .o . – kurs 
specjalistyczny Leczenie ran dla pielę-
gniarek .

6 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1191/VII P/2022 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu kwa-
lifikacyjnego i powołania kierownika . 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pie-
lęgniarstwo nefrologiczne z dializote-
rapią .

7 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 2770/Z/
VII/2022 do Uchwały Nr 2788/Z/
VII/2022 . Stwierdzenie 7 (w tym 1 
położna), wykreślenie 2 (w tym 1 pie-
lęgniarz i 1 położna), wpis 5 (w tym 1 
pielęgniarz i 1 położna), stwierdzenie 
spoza UE 4, wymiana 1 .

8 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwał NR: 473/IPP/PPL/22/C, 
474/IPP/PPL/22/C 475/IPP/PPL/22/C 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-
wych) wpisu w rejestrze indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położnych 
(3 wykreślenia indywidualnych prak-
tyk pielęgniarskich) .

9 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1192/VII P/2022 
w sprawie przyjęcia i realizacji proto-

kołu Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go z dnia 4 listopada 2022 r . rozpatrzo-
nych wniosków złożonych do Komisji 
Socjalnej o przyznanie zapomóg loso-
wych plus ich realizacja . Przyznane 
zapomogi opiewają na łączną kwotę 
5 400.00 zł brutto (pięć tysięcy czte-
rysta zł 00/100) i pochodzą z budżetu 
Komisji Socjalnej. 

10 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1193/VII P/2022 
w sprawie pokrycia kosztów uczest-
nictwa członka Komisji problemowej 
ds . Recept w Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Opieki Paliatywnej „Odchodzić 
bez bólu” w dniu 23 września 2022 r . 
zgodnie z regulaminem ds . Finansowa-
nia Doskonalenia Zawodowego . 

11 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1194/VII P/2022 
w sprawie zakupu powerbanków dla 
Członków Organów OIPiP, tj . Rady, 
Komisji Rewizyjnej, Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych i Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej . 

12 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1195/VII P/2022 
w sprawie wpisu zmiany danych do 
rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych szkolenia specjaliza-
cyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwo 
internistyczne, organizowanego przez 
Fundacja Pretium z siedzibą we Wro-
cławiu .

13 . Zakończenie zebrania . 

• kurs specjalistyczny Wywiad i ba-
danie fizykalne dla pielęgniarek 
i położnych

• kurs specjalistyczny Endoskopia .
16 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-

śnie Uchwały Nr 1184/VII P/2022 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Wyższą Szkołę Gospodarki w Byd-
goszczy:
• kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa dla pielę-
gniarek i położnych

• kurs specjalistyczny Wykonywa-
nie i interpretacja zapisu elektro-
kardiograficznego u dorosłych dla 
pielęgniarek i położnych .

17 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1185/VII P/2022 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Powiślańską Szkołę Wyższą w Gdań-
sku – kurs specjalistyczny Wykonanie 
i interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego u dorosłych . 

18 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1186/VII P/2022 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Powiślańską Szkołę Wyższą w Gdań-
sku – kurs specjalistyczny Wywiad 
i badanie fizykalne .

19 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1187/VII P/2022 
w sprawie delegowania przedstawi-

W dniu 4 listopada 2022 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku . 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej . Zebranie odbywało się 
w trybie hybrydowym .
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 jednogło-
śnie Uchwały Nr 1189/VII P/2022 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 

ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Powiślańską Szkołę Wyższą w Gdań-
sku – kurs specjalistyczny Resuscyta-
cja krążeniowo-oddechowa .

20 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1188/VII P/2022 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształce-
nia podyplomowego prowadzonego 
przez Powiślańską Szkołę Wyższą 
w Gdańsku – kurs specjalistyczny 
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa 
noworodka .

21 . Zakończenie zebrania . 
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KONGRES JUBILEUSZOWY 
W SOPOCIE – 20 lat PTLR

W dniach 8-10 .09 .2022 r . w Sopocie od-
był się Jubileuszowy Kongres Naukowo-
-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa 
Leczenia Ran . To już 20 lat doświadczeń 
z leczeniem ran . To również nasz ciągły 
rozwój, przemiany, wymiana doświad-
czeń, aby móc świadomie podejmować 
odpowiedzialne decyzje kliniczne, lecząc 
i pielęgnując chorych, szczególnie wraż-
liwych, cierpiących, często bezradnych, 
bardzo obciążonych, z trudno gojącymi 
się ranami . Jako członkinie PTLR oraz 
Komisji ds . Opieki Długoterminowej i Le-
czenia Ran przy OIPiP w Gdańsku mia-
łyśmy ogromną przyjemność i zaszczyt 
współuczestniczyć w organizacji tej mię-

• kurs specjalistyczny Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept część I

• kurs specjalistyczny Wywiad i ba-
danie fizykalne dla pielęgniarek 
i położnych .

12 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1202/VII P/2022 w spra-
wie zakupu świątecznych voucherów 
upominkowych dla Członków Koła 
Emerytek przy OIPiP w Gdańsku . 

13. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka przedstawiła pismo od Pani Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Zofii Małas dotyczące II etapu budowy 
Systemu Samorządu Pielęgniarek i Po-

łożnych obejmującego moduł Central-
nego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, 
w tym migrację danych i danych staty-
stycznych . Pani Prezes złożyła podzię-
kowanie za dotychczasowe poświęce-
nie czasu i wysiłek włożony w projekt, 
jakim jest nowy system dla Samorzą-
du Pielęgniarek i Położnych, który ma 
za zadanie służyć nie tylko Okręgo-
wym Izbom Pielęgniarek i Położnych, 
ale przede wszystkim naszym Kole-
żankom i Kolegom. 

14 . Zakończenie zebrania .

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

W dniu 25 listopada 2022 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku . 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium oraz Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej . Zebranie odbywało się 
w trybie hybrydowym .
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 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji Problemowej ds . Domów 
Pomocy Społecznej w sprawie uwol-
nienia środków finansowych z budżetu 
Komisji, celem zorganizowania spo-
tkania podsumowującego działalność 
ww . komisji w 2022 roku . Przyjęcie 
jednogłośnie Uchwały Nr 1196/VII 
P/2022 w tej sprawie .

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1197/VII P/2022 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego i powołania kierow-
nika . Kurs specjalistyczny Edukator 
w cukrzycy, program dla pielęgniarek 
i położnych . 

6 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1198/VII P/2022 w spra-
wie uruchomienia kształcenia pody-
plomowego w formie kursu kwalifika-
cyjnego i powołania kierownika . Kurs 
kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki 
długoterminowej .

7 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1199/VII P/2022 w spra-

wie uruchomienia kształcenia pody-
plomowego w formie kursu kwalifika-
cyjnego i powołania kierownika . Kurs 
kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki 
paliatywnej dla pielęgniarek .

8 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1200/VII P/2022 
w sprawie zmiany składu Członkow-
skiego Komisji ds . Opieki Długoter-
minowej, działającej przy Okręgo-
wej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku .

9 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 2789/Z/
VII/2022 do Uchwały Nr 2800/Z/
VII/2022 . Stwierdzenie 3 (w tym 1 po-
łożna i 1 pielęgniarz), wykreślenie 2, 
wpis 4 (w tym 1 położna), stwierdzenie 
spoza UE 2 (w tym 1 położna) . 

10 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwał NR: 476/IPA/PPL/22/C, 477/
IPA/PPL/22/C w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Rejestr Prak-
tyk Zawodowych) wpisu w rejestrze 
indywidualnych praktyk pielęgniarek 
i położnych (2 wykreślenia indywidu-
alnych praktyk położnych) .

11 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1201/VII P/2022 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA MEDICA SP . Z O .O .:
• kurs specjalistyczny Wykonanie 

i interpretacja zapisu elektrokar-
diograficznego u dorosłych

• kurs specjalistyczny Wykonywa-
nie i ocena testów skórnych
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nia ran pourazo-
wych, które powsta-
ły w warunkach 
bojowych, które 
przedstawili: me-
dyk bojowy bardzo 
ciężko ranny w cza-
sie misji w Afgani-
stanie oraz lekarz 
Ihor Vitenko i pielę-
gniarka Inna Koza-
chenko ze szpitala 
w Winnicy – ci pre-
legenci mówili tak-
że o trudach pracy 
w warunkach wojny na Ukrainie .

W trakcie kolejnych dni mogliśmy 
zapoznać się z nowymi rozwiązaniami 
dotyczącymi zarówno dekontaminacji, 
dezynfekcji, jak i zaopatrywania ran oraz 
konieczności współpracy zespołu interdy-
scyplinarnego, który obejmuje zarówno 
lekarzy różnych specjalności: chirurgów, 
angiologów, internistów, diabetologów, 
jak i pielęgniarki, fizjoterapeutów, podo-
logów, podiatrów i dietetyków .

Prelegenci – pasjonaci leczenia ran 
przedstawiali swoje osiągnięcia i przy-
znaję, że wszyscy byliśmy pod ogromnym 
wrażeniem pracy personelu medycznego, 
który ratował kończyny z ranami trudno 
gojącymi się, które kiedyś kwalifikowa-
łyby się do amputacji . Dzięki doborowi 
odpowiedniej metody leczenia i zaanga-
żowaniu zespołów interdyscyplinarnych 
udawało się wygoić rany i uniknąć groź-
nych powikłań . 

Oczywiście jako członkinie obu Komi-
sji i gospodarze Kongresu również czyn-
nie brałyśmy w nim udział . Pani mgr Beata 
Góralska pięknie opowiedziała o nowych 

rozwiązaniach w wykładzie „Jak profe-
sjonalnie prowadzić zdalnie opiekę nad 
chorym z raną” – wykorzystując aplikację 
iWound . Pani mgr Joanna Litewska przed-
stawiła bardzo ważny i ciągle obowiązują-
cy temat: „Edukacja chorego i przygoto-
wanie do samoopieki nad zmianą opatrun-
ków u chorego z raną trudno gojącą się” . 
Pani mgr Anna Ciemińska zaprezentowała 
temat: „Profilaktyka i leczenie odleżyn 
w oddziale intensywnej opieki – sukce-
sy i porażki” . Myślę, że wiele osób może 
czerpać z tej wiedzy i powielać rozwiąza-
nia . Mnie przypadł temat: „Postępowanie 
pielęgniarskie z raną po urazie u chorej 
w podeszłym wieku – studium przypad-
ku”, pokazujący, że mimo zaawansowane-
go wieku chorych i ich licznych polipato-
logii nie poddajemy się, a higiena i dobór 
odpowiednich opatrunków czynią cuda .

W trakcie Kongresu miałyśmy również 
możliwość uczestniczenia w wielu warsz-
tatach, organizowanych między innymi 
przez firmy: Hartmann, Schülke, Urgo, 
Convatec, TZMO, SmithNephew, Aspiro-
nix, Kikgel, Olimp Labs, i zapoznania się 

dzynarodowej, bar-
dzo merytorycznej 
i profesjonalnej 
konferencji – tu 
szczególne podzię-
kowania dla Pani 
mgr Ireny Samson 
– sekretarza PTLR 
i naszej drogiej 
mentorki, która 
była jedną z wielu 
osób, które two-
rzyły od podstaw 
PTLR i rozwijały je 
przez kolejne lata . 
Miałyśmy również 
przyjemność przed-
stawić naszą pracę, aby w ramach wymia-
ny doświadczeń promować dobre praktyki 
i oczywiście mówić o sukcesach, jakie 
w niej osiągamy .

W czasie wykładów inauguracyjnych 
w pierwszym dniu Kongresu było nam 
niezmiernie miło gościć Panią Prezes Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
mgr Zofię Małas, która objęła wydarzenie 
Patronatem Honorowym . Również OIPiP 
w Gdańsku była Patronem Honorowym, 
a reprezentowały ją Panie: Przewodniczą-
ca ORPiP w Gdańsku mgr Anna Czarnec-
ka i Skarbnik ORPiP mgr Ewa Bogdań-
ska-Bóll, które zaakcentowały w swoim 
wystąpieniu rangę zawodu pielęgniarki 
jako istotnego członka zespołu interdyscy-
plinarnego zajmującego się leczeniem ran 
przewlekłych .

Dzięki Pani mgr Irenie Samson wró-
ciliśmy wspomnieniami do historii – jak 
zwykle z wielką precyzją i empatią przypo-
mniała, jak do leczenia ran wykorzystywa-
łyśmy wodę, rywanol, gazę . Dziś, dyspo-

nując nowymi rozwiązaniami, posiadając 
wiedzę i doświadczenie, aż trudno nam 
uwierzyć, w jakich warunkach musiałyśmy 
pracować, co utwierdza nas w przekona-
niu, że warto się rozwijać, aby skutecznie 
leczyć rany i zapobiegać licznym powikła-
niom, które wpływają na życie i zdrowie 
naszych podopiecznych . Z wielkimi emo-
cjami wysłuchałyśmy również wykładów 
wielu znakomitych prelegentów zarówno 
z Polski, jak i z zagranicy, między innymi: 
prof . dr . hab . n . med . Arkadiusza Jawienia, 
dr hab . n . med . Beaty Mrozikiewicz-Rakow-
skiej – Pani Prezes PTLR, która świetnie 
prowadziła to obfitujące w wiedzę i wyda-
rzenia 3-dniowe spotkanie pasjonatów le-
czenia ran (szczegółowe liczne tematy moż-
na prześledzić na stronie PTLR), prof . Davi-
da Armstronga z Kalifornii, prof . Christiana 
Willy’ego z Berlina, prof . dr . hab . n . med . 
Tomasza Banasiewicza, dr . hab . n . med . Mi-
chała Zembali . 

Z wielkim zainteresowaniem wysłu-
chałyśmy prelekcji na temat zaopatrywa-



56 Biuletyn Informacyjny  nr 10-11/2022 57

na licznych stoiskach z produktami wyko-
rzystywanymi w leczeniu i pielęgnacji .

W drugim dniu Kongresu odbyło się 
walne zgromadzenie członków PTLR 
i mamy ogromny zaszczyt ogłosić, iż Pani 
mgr Irena Samson po raz kolejny zosta-
ła członkiem Zarządu PTLR, a Pani mgr 
Beata Góralska została wybrana do Komi-
sji Rewizyjnej – jesteśmy przekonane, że 
będą godnie reprezentować nasz region .

Oprócz ogromu wiedzy i wrażeń, 
mimo napiętego programu naukowe-
go nie zabrakło akcentów kulturalnych . 
W pierwszym dniu podczas Gali Jubile-
uszowej 20-lecia w ramach podsumowań 
wręczono liczne wyróżnienia zasłużonym 
dla leczenia ran w kategoriach: lekarze, 
pielęgniarki, fizjoterapeuci, podolodzy, 
firmy medyczne . My również zostałyśmy 
wyróżnione . Pięknie oprawione dyplomy 
„Wyróżniony nagrodą – zasłużeni dla le-
czenia ran w kategorii PIELĘGNIARKA” 

otrzymały: Irena Samson, Joanna Litew-
ska, Ewa Marchel, Barbara Wypustek, Zo-
fia Augusewicz, Anna Ciemińska, Beata 
Góralska i Ewa Mędrek . Było to dla nas 
ogromne zaskoczenie i wielka niespodzian-
ka . Galę uatrakcyjnił wspaniały recital Pio-
tra Polka, a piękny ogromny tort uwieńczył 
spotkanie .

Trzeci dzień Kongresu zakończył 
się o godz . 18 .30 . Jako jego gospodarze 
i uczestnicy byliśmy bardzo zmęczeni in-
tensywnością tych trzech dni, ale jedno-
cześnie szczęśliwi, że wszystko odbyło się 
zgodnie z planem, a duża liczba uczestni-
ków (ponad 600 osób) i ich zadowolenie 
były miodem na nasze serca .

Ewa Mędrek
Przewodnicząca Komisji OPD 

przy OIPiP w Gdańsku 
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współpracuję . Często słyszałam od Nich, 
że zasługuję na to wyróżnienie i to było dla 
mnie bardzo miłe . Motywowało do jeszcze 
większej pracy i oddania .
Ostatecznie jestem laureatką trzeciego 
miejsca w etapie wojewódzkim, co dało mi 

ogromną satysfakcję, poczucie głębszego 
sensu wykonywanej pracy . Jestem dumna 
z siebie, cieszę się wyróżnieniem, jakie 
mnie spotkało . 
Gdyby zapytano mnie, co sprawiło, że zo-
stałam tak doceniona, odpowiedziałabym, 
że „kocham tę robotę” :) – to ona napędza 
mnie do działania, do odkrywania nowych 
horyzontów, do ciągłego kształcenia się, 
nieszablonowego myślenia w rozwiązy-
waniu problemów, do poznawania moich 
własnych możliwości i granic . Uważam, 
że uczestnictwo w tym plebiscycie bardzo 
wzmacnia nasze poczucie własnej wartości .

Gratuluję wszystkim nominowanym i lau-
reatom, życzę dalszych sukcesów na płasz-
czyźnie zawodowej i w życiu osobistym .

 mgr piel. Urszula Chyrc
 spec. pielęg. anest. i intensywnej opieki 

Laureatka plebiscytu 
Hipokrates Pomorza 2022 

HIPOKRATES POMORZA 2022

Nominacja w Plebiscycie Hipokrates w ka-
tegorii PIeLĘGNIArKA rOKU była dla 
mnie sporym zaskoczeniem . Nie znałam 
wcześniej tego plebiscytu oraz wartości, 
z jakimi się wiąże . O no-
minacji dowiedziałam się 
z listu gratulacyjnego 
otrzymanego z redakcji 
„Dziennika Bałtyckiego” .
Początkowo trudno mi 
było uwierzyć, że wła-
śnie moja praca została 
doceniona . Ucieszyłam 
się bardzo – tym bardziej, że nomino-
wano mnie jako pielęgniarkę ze Szpitala 
Copernicus (Gdańsk Zaspa), ze Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, gdzie sprawowana 
opieka nad pacjentem jest intensywna, acz-
kolwiek nie długoterminowa .
Z radością przyjęłam zmianę postrzegania 
przez pacjentów stereotypu pielęgniarki 
pijącej kawę na dyżurze, tak bardzo krzyw-

dzącej dla personelu medycznego . Nie tyl-
ko na SOR-ach, ale i na wszystkich innych 
oddziałach jest ogrom pracy, którą codzien-
nie z profesjonalnym zaangażowaniem, 

empatią i cierpliwością wy-
konujemy . Otaczamy chore-
go holistyczną opieką, trosz-
czymy się nie tylko o ciało 
pacjenta, ale staramy się po-
móc również we wszystkich 
innych sytuacjach .
Zdobycie pierwszego miej-
sca w kategorii miasto i po-

wiat Gdańsk wyzwoliło we mnie uczucie 
dumy . Jestem gdańszczanką od urodzenia, 
kocham to miasto i jestem zaszczycona, że 
mogłam reprezentować moje miasto i mój 
Szpital .
Etap wojewódzki plebiscytu wiązał się 
również z wieloma emocjami . Głosy od-
dawali pacjenci, ich rodziny, koleżanki 
i koledzy z pracy, także lekarze, z którymi 

Najważniejszą rzeczą w życiu
 jest wybór pracy 

i jest on pozostawiony 
przypadkowi.

Blaise Pascal
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Komunikat/ostrzeżenie 
w bardzo ważnej sprawie CKPPiP

Stanowisko Ogólnopolskiego 
Porozumienia Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego
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do wykonywania działalności objętej wpi-
sem oraz niezastosowania się do zaleceń 
pokontrolnych .
Niedochowanie warunków prowadzenia 
działalności w zakresie wymaganej przepi-
sami obsady osobowej może także, w indy-
widualnych przypadkach, mieć znaczenie 
dla ewentualnej odpowiedzialności pod-
miotu leczniczego z tytułu szkód poniesio-
nych przez pacjentów w związku z udzie-
laniem lub zaniechaniem udzielania im 
świadczeń, które winny być zgodne m .in . 
z obowiązującymi przepisami .
W przypadku zajścia któregoś z powyż-
szych zdarzeń zachodzić może w dalszej 
konsekwencji odpowiedzialność kierow-
nika podmiotu, przy czym jej zakres wy-
nikać będzie z treści stosunku prawnego, 
na podstawie której kierownik podmiotu 
pełni swoją funkcję . W przypadku zatrud-
nienia pracowniczego może więc dojść do 
odwołania ze stanowiska, zgodnie z art . 
70 ustawy z 26 .06 .1974 r . – Kodeks pracy 
(Dz .U . z 2020 r . poz . 1320) – dalej k .p ., wy-
powiedzenia umowy o pracę (art . 30 k .p .) 
lub rozwiązania umowy bez zachowa-

nia okresu wypowiedzenia (art . 52 k .p .), 
ewentualnie wymierzenia kary porządko-
wej w postaci upomnienia lub nagany (art . 
108 k .p .), choć te ostatnie mają zastosowa-
nie przede wszystkim w sytuacji narusze-
nia obowiązków o charakterze organizacyj-
nym i porządkowym, a zatem do naruszeń 
mniejszej wagi . W przypadku umowy cy-
wilnoprawnej sama umowa może określać 
skutki (z reguły finansowe) wykonywania 
czynności z naruszeniem przepisów, moż-
liwe jest też dochodzenie przez organu 
założycielskiego odszkodowania w pełnej 
wysokości, w zakresie, w jakim działania 
lub zaniechania dyrektora skutkowały po-
niesieniem szkody .

Opublikowano: QA 1926982
Status: aktualne
Odpowiedzi udzielono:
29 marca 2022 r ., stan prawny 
dotychczas nie uległ zmianie

Autor odpowiedzi:
Iwona Kaczorowska-Kossowska

Informuję, że pielęgniarka zatrudniona na 
kontrakcie może pracować na 24-godzin-
nych dyżurach . Pielęgniarka zatrudniona 
na etacie nie możne pracować na dyżurach 
24-godzinnych . 
Zasady pracy pielęgniarki realizującej 
świadczenia zdrowotne na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej powinna precyzyjnie 
określać umowa (kontrakt) . Art . 27 ust . 
2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r . o dzia-

łalności leczniczej (Dz . U . z 2022 r . poz . 
633 ze zm .) stanowi, że przyjmujący za-
mówienie zobowiązuje się do udzielania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz na 
zasadach określonych w umowie, a udzie-
lający zamówienia do zapłaty wynagrodze-
nia za udzielanie tych świadczeń .
W celu zapewnienia ciągłości udzielania 
świadczeń, a zatem zapewnienia prawidło-
wego funkcjonowania oddziału, pielęgniar-

Praca na 24-godzinnych dyżurach

Porady prawne

Przypominam, że w obrocie prawnym obo-
wiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 28 grudnia 2012 r . w sprawie sposo-
bu ustalania minimalnych norm zatrudnie-
nia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorstwa-
mi (Dz . U . z 2012 r . poz . 1545 ze zm .) .
Ponadto zwracam uwagę na § 5 Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopa-
da 2013 r . w sprawie świadczeń gwaranto-

wanych z zakresu lecznictwa szpitalnego 
(Dz .U . z 2021 r . poz . 290 ze zm .) .
Zatem wyliczając normy zatrudnienia pie-
lęgniarek na oddziałach, należy wziąć pod 
uwagę wyżej wskazane przepisy i zasadę, 
że niedozwolony jest dyżur jednej pielę-
gniarki na oddziale . 

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku

pytANIE
Jakie konsekwencje ponosi dyrektor szpi-
tala, gdy na oddziałach szpitalnych nie są 
przestrzegane normy pielęgniarskie?

ODPOWIeDŹ
W przypadku gdy niezachowanie norm 
zatrudnienia pielęgniarek skutkowałoby 
wykreśleniem podmiotu z RPWDL lub 
odpowiedzialnością majątkową podmiotu, 
zachodzić może w dalszej konsekwencji 
odpowiedzialność kierownika podmiotu, 
przy czym jej zakres wynikać będzie z tre-
ści stosunku prawnego, na podstawie której 
dyrektor pełni swoją funkcję .

Uzasadnienie
Obowiązek ustalenia i przestrzegania norm 
zatrudnienia pielęgniarek w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 
wynika z art . 50 ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r . o działalności leczniczej (Dz .U . 
z 2022 r . poz . 633) – dalej u .d .l ., jest więc 
jednym z warunków, na jakich działalność 
lecznicza w tych podmiotach powinna być 
wykonywana . Skutki naruszenia tych wa-
runków spadają w pierwszej kolejności na 
podmiot leczniczy – art . 108 ust . 2 u .d .l . 
przewiduje możliwość wykreślenia pod-
miotu z RPWDL m . in . w przypadku rażą-
cego naruszenia warunków wymaganych 

Sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 

niebędących przedsiębiorstwami

jakie są konsekwencje niezachowania 
norm zatrudnienia pielęgniarek?
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Stanowiska konsultantów
ka oddziałowa ma obowiązek ustalania gra-
fików pracy dla personelu pielęgniarskiego 
w danym oddziale . Nie ma istotnego zna-
czenia, w jakiej formie prawnej świadcze-
nia te są wykonywane przez pielęgniarki . 
Pielęgniarka realizująca kontrakt jest pod-
wykonawcą podmiotu, który zawarł z nią 
umowę i w związku z tym powinna się pod-
porządkować organizacji pracy obowiązu-
jącej u tego świadczeniodawcy .
Art . 27 ust . 4 ustawy o działalności leczni-
czej wymaga, aby każda umowa zawierała 
postanowienia obejmujące co najmniej na-
stępujący katalog:
1) określenie zakresu świadczeń zdro-

wotnych;
2) określenie sposobu organizacji udzie-

lania świadczeń zdrowotnych, w tym 
miejsca, dni i godzin udzielania świad-
czeń zdrowotnych;

3) minimalną liczbę osób udzielających 
określonych świadczeń zdrowotnych;

4) przyjęcie przez przyjmującego zamó-

wienie obowiązku poddania się kon-
troli przeprowadzanej przez udzielają-
cego zamówienia;

5) określenie rodzajów i sposobu kalkula-
cji należności, jaką udzielający zamó-
wienia przekazuje przyjmującemu za-
mówienie z tytułu realizacji zamówie-
nia, a w przypadku ustalenia stawki ry-
czałtowej – określenie jej wysokości;

6) ustalenie zasad rozliczeń oraz zasad 
i terminów przekazywania należności;

7) ustalenie trybu przekazywania udziela-
jącemu zamówienia informacji o reali-
zacji przyjętego zamówienia;

8) postanowienia dotyczące szczegóło-
wych okoliczności uzasadniających 
rozwiązanie umowy za wypowiedze-
niem oraz okres wypowiedzenia;

9) zobowiązanie przyjmującego zamó-
wienie do prowadzenia określonej 
sprawozdawczości statystycznej .

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku

Zapraszamy na FANPAGE
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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Zalecenia Ministra Zdrowia i Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych 
dotyczące realizacji szczepień przeciw 
ospie małpiej w grupie osób narażonych1
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Postępowanie wyjaśniające 
przed Okręgowym Rzecznikiem 
Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych

Bez wątpienia otrzymanie wezwania od 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
nie jest momentem oczekiwanym . Pojawia-
ją się pytania, co się takiego wydarzyło, że 
Rzecznik chce mnie przesłuchać i w jakim 
charakterze – świadka czy może osoby ob-
winionej?

Jednak zacznijmy od początku .

Najczęściej jest tak, że Rzecznik otrzy-
muje skargę, w której zawarte są informa-
cje dotyczące zdarzenia, które w ocenie 
skarżącego jest niewłaściwe i niezgodne 
z obowiązującym porządkiem prawnym, 
zasadami etyki zawodowej lub przyjętymi 
normami zachowania, co oznacza, że może 
ono być zakwalifikowane jako przewinie-
nie zawodowe . Skargę może sporządzić nie 
tylko niezadowolony pacjent lub ktoś z jego 
rodziny, ale również może ona pochodzić 
od podmiotów zinstytucjonalizowanych 
– podmiotu leczniczego, organizacji bro-
niących praw pacjenta, wymiaru sprawie-
dliwości, organów ścigania, samorządów 
zawodowych . Jednocześnie Rzecznik jest 
obowiązany do zbadania sprawy, kiedy 
poweźmie informację (np . z mediów) na 
temat zdarzenia mogącego stanowić prze-
winienie zawodowe .

Z reguły w skardze wskazywana jest 
osoba, której postępowanie powinien 
Rzecznik zbadać pod kątem zgodności 
z obowiązującym prawem (przepisami do-
tyczącymi wykonywania zawodu) i wska-
zanymi powyżej zasadami etyki zawodo-
wej . Nie oznacza to jednak, że Rzecznik 
– po wstępnej analizie skargi i przeprowa-
dzeniu czynności sprawdzających – wyda 
od razu postanowienie o wszczęciu postę-
powania wyjaśniającego przeciwko wska-
zanej osobie . Mało tego – Rzecznik może 
dojść do wniosku, że nie zachodzą okolicz-
ności uzasadniające wszczęcie postępowa-
nia wyjaśniającego . W takim przypadku 
następuje odmowa wszczęcia postępowa-
nia wyjaśniającego .

W przypadku stwierdzenia, że koniecz-
ne jest kontynuowanie czynności w celu 
wyjaśnienia sprawy, Rzecznik wydaje po-
stanowienie o wszczęciu postępowania 
wyjaśniającego w sprawie (np . wykona-
nia u dziecka zabiegu pielęgniarskiego bez 
wymaganej zgody rodziców; nienależytego 
wykonywania obowiązków położnej po-
przez wpisanie do dokumentacji medycznej 
pacjentki informacji, bez przeprowadzenia 
stosownych badań; nieprzestrzegania stan-
dardów opieki okołoporodowej) . Na tym 

etapie postępowania Rzecznik zbiera ma-
teriał dowodowy, dzięki któremu ustali, 
czy doszło w ogóle do popełnienia czynu 
mogącego stanowić przewinienie zawodo-
we, pozna wszystkie okoliczności zdarze-
nia oraz ustali osobę obwinioną . Niezbędne 
jest więc, aby Rzecznik zebrał i zapoznał się 
z niezbędnymi dokumentami (np . dokumen-
tacją medyczną pacjenta, grafikiem dyżurów 
pielęgniarek albo położnych, dokumentacją 
pielęgniarską), poznał relacje osób mają-
cych jakiekolwiek informacje mogące po-
móc w prowadzonym postępowaniu . Rzecz-
nik wzywa więc świadków – bardzo ważne 
źródło dowodowe . 

Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że stawienie się na wezwanie Rzeczni-
ka w celu złożenia zeznań w charakterze 
świadka oraz składanie zeznań jest obo-
wiązkiem członków naszego samorządu 
zawodowego, tj . każdej pielęgniarki i po-
łożnej . Nieusprawiedliwione niestawien-
nictwo na wezwanie Rzecznika albo bez-
podstawna odmowa zeznań może skończyć 
się tym, że w efekcie Rzecznik wystąpi 
do sądu rejonowego o nałożenie przez ten 
sąd kary albo przymusowe sprowadzenie, 
czego skutkiem będzie zatrzymanie przez 
policję i sprowadzenie na przesłuchanie do 
Rzecznika w asyście tejże policji . Zdecy-
dowanie lepiej stawić się na przesłuchanie 
z własnej woli . 

Prawidłowo zebrany materiał dowo-
dowy daje Rzecznikowi odpowiedzi na 
podstawowe pytania: czy faktycznie do-
szło do popełnienia przewinienia zawo-
dowego i przez kogo . Dopiero teraz, po 
dogłębnej analizie wszystkich dowodów, 
Rzecznik decyduje, czy są podstawy fak-

tyczne i prawne do wydania postanowienia 
o przedstawieniu zarzutów . Innymi słowy, 
czy ustalono osobę (pielęgniarkę albo po-
łożną), która popełniła przewinienie za-
wodowe, oraz czy należy przedstawić jej 
zarzuty . Jeśli do tego dojdzie i Rzecznik 
wyda takie postanowienie, co oznacza, że 
w sprawie pojawiła się już osoba obwinio-
na, to od tego momentu postępowanie wy-
jaśniające przekształca się w postępowanie 
prowadzone przeciwko osobie. 

Dalsze czynności Rzecznika polegają 
już na przesłuchaniu obwinionego po wcze-
śniejszym przedstawieniu mu zarzutów, 
ewentualnie zebraniu innych dowodów, je-
śli tak wnioskuje obwiniony lub Rzecznik 
uzna, że jest to niezbędne do pełnego wyja-
śnienia sprawy .

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami ob-
winionego i ponownej analizie wszystkich 
zebranych dowodów, w przypadku przeko-
nania, że istnieją podstawy do skierowania 
wniosku o ukaranie oraz że nie istnieją 
wątpliwości, które należy rozstrzygnąć na 
korzyść osoby obwinionej, Rzecznik spo-
rządza wniosek o ukaranie, który kieruje do 
Sądu Pielęgniarek i Położnych, tym samym 
kończąc postępowanie wyjaśniające .

 

Anna Zaremba-Duszota
Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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Gratulacje i podziękowania
Z okazji uzyskania tytułu 
specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego 
serdeczne gratulacje dla pielęgniarek:

Martyny Andrzejczyk
Karoliny Szczepkowskiej

oraz pielęgniarza
Waldemara Paczoskiego

wraz z życzeniami spełnienia marzeń 
oraz satysfakcji w życiu osobistym 

i zawodowym 
składają 

koleżanki i koledzy z Oddziału 
Chirurgicznego Ogólnego

Szpitala św . Wojciecha Gdańsk-Zaspa

Z okazji przejścia na emeryturę
naszej koleżanki

Pani Marzenny Gornowicz
składamy serdeczne podziękowania

za ponad 40-letnią,
pełną poświęcenia pracę pielęgniarki . 

Dziękujemy za zaangażowanie 
i wsparcie, na które zawsze mogliśmy 

liczyć, za każdą pomoc i radę, 
za okazane nam serce . 

Dziękujemy za Twoją empatię, 
wyrozumiałość i życzliwość 
w stosunku do Mieszkańca,

za życzliwość i profesjonalizm .
Życzymy samych przyjemnych chwil,

dużo zdrowia, szczęścia
i pomyślności na nowym etapie życia .

Dyrektor i Pracownicy
Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu

Szanowna Pani Anna Czarnecka, 
Przewodnicząca OrPiP w Gdańsku,

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji 
dotyczących minionego okresu i planów 

na nadchodzący Nowy Rok 2023 . 
W tych wyjątkowych dniach życzę 

wiele zadowolenia i sukcesów 
z podjętych wyzwań .

Proszę o przekazanie życzeń 
dla pielęgniarek i położnych oraz 

wszystkich pracowników zatrudnionych 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 

i Położnych.

Z wyrazami szacunku,
Helena Glińska

10-11/2022

Nagrody:
1.

2.

3.

4.

2 koszulki
ufundowane przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 31 stycznia 2023 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 10-11/2022
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!

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 
Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 
odbyła się:
A) 24 października
B) 23 października
C) 22 października

Jubileuszowy Kongres
Naukowo-Szkoleniowy PTLR odbył się:
A) 7 września
B) 9 września
C) 8 września

Uroczystość wręczenia Nagród 
Prezydenta Miasta Gdyni 
odbyła się:
A) 8 października
B) 10 października
C) 18 października

Inauguracja Roku Akademickiego 
2022/2023 Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego odbyła się:
A) 8 października
B) 9 października
C) 10 października

2 nagrody
ufundowane przez
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OIPiP w Gdańsku składa gratulacje 
Powiślańskiej Szkole Wyższej 

oraz podziękowania za nieustający rozwój Uczelni, 
który bezpośrednio wpływa na zwiększenie naszej 

Kadry Pielęgniarskiej poprzez dostęp do kształcenia „bliżej ludzi” 
w wielu miejscach naszego województwa i nie tylko .

Nawet media ogólnopolskie to dostrzegają i opisują . 

Gratulujemy!

mgr piel. Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Szanowna Pani Marzena Olszewska- 
-Fryc, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 

i Organizacji Opieki Szpitala 
im. M. Kopernika w Gdańsku, 

Na zbliżające się Święta pragnę złożyć 
życzenia przeżywania Bożego Narodzenia 

w zdrowiu, radości i ciepłej 
rodzinnej atmosferze . 

Kolejny zaś rok 2023 niech będzie 
czasem pokoju oraz realizacji osobistych 

zamierzeń i sukcesów w pracy zawodowej . 

życzenia kieruję również do personelu 
pielęgniarek i położnych Szpitala.

Z wyrazami szacunku,
Helena Glińska

Emerytura – to czas, gdy nie istnieją 
ograniczenia ani zakazy . 

Nawet szef żadnych poleceń nie wydaje . 
Teraz zaczyna się Twoje nowe 

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

chcemy Ci życzyć radości z życia, 
uśmiechu od ucha do ucha i tego, 
żebyśmy już na zawsze zostały 

w Twoich wspomnieniach .

 Dziękujemy 
Mirosławie Kobylińskiej

Pielęgniarki z Oddziału Chirurgii i Chirurgii 
Onkologicznej 7 Szpitala Marynarki Wojennej 

im. kontradmirała profesora Wiesława 
Łasińskiego w Gdańsku

„Dobro i nadzieja, którą niesiecie innym, 
zawsze do Was powróci”.

Składam z serca płynące podziękowania 
dla całego Personelu Oddziału 

Kardiologii, Poradni Kardiologicznej, 
Pracowni Hemodynamiki 
Szpitala Specjalistycznego
w Kościerzynie Sp. z.o.o 

za wieloletnią walkę o zdrowie 
i życie mojej siostry .

Dziękuję za wczoraj i dziś, za każde 
słowo, gest, troskę, za zaangażowanie, 

życzliwość, profesjonalną opiekę 
i za to, że zwyczajnie jesteście 

zawsze obok .

Dziękuję – Marzena
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Z żałobnej karty
„Matka jest tylko jedna i w naszym sercu 

zostaje na zawsze, dopóki żyjemy”.

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla naszej koleżanki Marzeny łońskiej

z powodu śmierci
MAMy
składają 

koleżanki Pielęgniarki z Oddziału 
Chirurgii i Chirurgii Onkologicznej

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
im . kontradmirała profesora Wiesława 

Łasińskiego w Gdańsku

Szanowna Pani Prezes NRPiP 
Zofia Małas

Z wielkim bólem przyjęliśmy 
wieść o stracie

UKOCHANej MAMy.
W imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Gdańsku chciałabym 
wyrazić najszczersze wyrazy współczucia .

Proszę pamiętać, iż w tych trudnych 
chwilach łączymy się w bólu i żałobie .

Z wyrazami szacunku,
Anna Czarnecka

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

„Kochany człowiek nie umiera, żyje w naszych
sercach, myślach i wspomnieniach”.

Naszej Koleżance
Anecie Zajonskowskiej-bigott

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

teŚCIA
składają

Naczelna Pielęgniarka,
Pielęgniarka Koordynująca

oraz
zespół pielęgniarek Bloku Operacyjnego

SP ZOZ MSWiA 
w Gdańsku

„Lubiany Człowiek nigdy nie umiera, żyje 
w naszych myślach, słowach, wspomnieniach”.

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego kolegi 

PIeLĘGNIArZA 
rObertA KAMIŃSKIeGO 

LAt 50 .
rodzinie i przyjaciołom 

wyrazy głębokiego współczucia
składają 

pracownicy
Szpitala Specjalistycznego 

im . J . K . Łukowicza 
w Chojnicach
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Najszczersze wyrazy współczucia, 
słowa wsparcia i otuchy kierujemy 

do naszej koleżanki pielęgniarki 
Izabeli jeżewskiej 

po tragicznej śmierci 
MĘżA . 

Koleżanki i koledzy z Oddziału Neurologii 
Szpitala Specjalistycznego 

w Kościerzynie

Naszej koleżance z Oddziału Dermatologii  
 Grażynce Wojcik 

najszczersze wyrazy współczucia 
 z powodu śmierci 

MĘżA 
 składa 

cały personel Oddziału Dermatologii 
Szpitala św . Wojciecha w Gdańsku

„Gdyby łzy mogły być drabiną, a wspomnienia 
ścieżką, poszlibyśmy prosto do nieba 
i sprowadzili Ciebie z powrotem…”.

Z głębokim smutkiem 
i żalem zawiadamiamy 

o tragicznej i niespodziewanej śmierci 
PIeLĘGNIArZA

MACIejA PACUry, LAt 48 .
rodzinie i przyjaciołom 

wyrazy głębokiego współczucia
składają pracownicy

Szpitala Specjalistycznego 
im . J . K . Łukowicza w Chojnicach

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

Naszej Koleżance
elżbiecie Nowakowskiej

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

tAty
składają

Naczelna Pielęgniarka,
Pielęgniarka Oddziałowa

oraz
współpracownicy z Oddziału 

Gastroenterologii
SP ZOZ MSWiA 

w Gdańsku

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

Pani Dyrektor ds . Pielęgniarstwa 
Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp . z o .o . 

Annie Kosowskiej 
płynące z głębi serc wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
teŚCIOWej 

składają 
Zarząd i członkowie OZZPiP 

przy Szpitalu Specjalistycznym 
w Kościerzynie

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

Koleżance Alicji Chojnickiej 
płynące z głębi serc wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
MĘżA
składają 

Zarząd i członkowie OZZPiP 
przy Szpitalu Specjalistycznym 

w Kościerzynie

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz otuchy i wsparcia dla naszej 

koleżanki
Marzeny Sosnowskiej

z powodu śmierci
brAtA
składają

koleżanki i współpracownicy 
z Oddziału Dziecięcego

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
w Gdańsku

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

Naszej Koleżance 
Małgorzacie Karasińskiej

składamy najszczersze 
wyrazy współczucia

oraz głębokie kondolencje 
z  powodu śmierci 

tAty
Współpracownicy ZDO ze Szpitala 

im . M .Kopernika w Gdańsku

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

Koleżance jolancie Dzionk 
płynące z głębi serc wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
MAMy
składają 

Zarząd i członkowie OZZPiP 
przy Szpitalu Specjalistycznym 

w Kościerzynie

„Nie umierają ludzie, o których się pamięta...”. 
ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia dla 
Pielęgniarki Oddziałowej 

Oddziału Okulistyki Marzeny łońskiej 
z powodu śmierci 

MAMy 
składa 

Kadra Kierownicza Pionu Pielęgniarstwa 
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance teresie jaguś

z powodu śmierci
MAMy

składają Koleżanki i Zarząd
Niepublicznego Zakładu

 Opieki Zdrowotnej 
,,PROFIL-MED” MEDYCYNA 

SZKOLNA w Gdańsku
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Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy 

dla naszej koleżanki
Anny Narloch 

z powodu śmierci 
tAty 
składa 

personel
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 

z Pododdziałem Patologii Ciąży 
w Kościerzynie

Życie przemija, jednak pamięć o ukochanej osobie
pozostaje w sercach na zawsze.

Szczere wyrazy współczucia
Naszej Koleżance
Wioletcie Stanek
z powodu śmierci

tAty
składają

Naczelna Pielęgniarka,
Pielęgniarka Oddziałowa

oraz
współpracownicy z Oddziału Chirurgii

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

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

Wyrazy głębokiego współczucia 
Naszej Koleżance 

beacie Makson-Kołodziejczak 
z powodu śmierci 

brAtA 
składa

 Zespół Oddziału Ortopedii 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej w Gdańsku

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

Naszej Koleżance
Weronice Hirsz

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

bAbCI
składają

Naczelna Pielęgniarka,
Pielęgniarka Oddziałowa

oraz
współpracownicy z Oddziału Chirurgii

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy i wsparcia 

dla naszej koleżanki 
Katarzyny tatygi
z powodu śmierci

tAty
składają

koleżanki z Przychodni Orłowo




