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Słowo wstępne
refleksja na temat skuteczności

Już za kilka tygodni zdecydujemy o naszej 
przyszłości . Jedno jest pewne – nie będzie 
ona obiektywnie ani dobra, ani zła . Będzie-
my jedynie i aż brać odpowiedzialność za 
dokonane wybory . Jako ustępująca Przewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku mam ten wielki przywi-
lej prezentowania swoich refleksji na temat 
samorządności, mając za sobą ponad 10-letni 
okres przewodnictwa . Anatomia tego typu 
przywództwa to zbiór zakorzenionych w cza-
sie i przestrzeni doświadczeń, na pozór za-
topionych w chaosie i przypadku . Dziś, gdy 
mogę w swojej wyobraźni przemieszczać się 
w czasie, traktując go jako wymiar fizyczny, 
dostrzegam harmonię, porządek i ład . Przy-
czynę i skutek . Decyzję i jej konsekwencje . 

W swojej zbiorowej percepcji, jako śro-
dowisko zawodowe, nie jesteśmy w stanie 
uciec od równowagi pomiędzy tym, co nas 
cieszy, wzmacnia i motywuje a zdarzenia-
mi mniej przyjemnymi – porażkami czy 
konfliktami . Przypatrując się doświadcze-
niom innych, którzy wzięli na siebie odpo-
wiedzialność w ramach pełnienia funkcji 
przewodniczącego, kierownika, dyrekto-
ra, prezesa, menadżera, stwierdzam rzecz 
oczywistą . Mianowicie, każdy, każda z nas 
wybrała podobne cele, ale osiągamy je in-
nymi metodami . Chcę przez to powiedzieć, 
że bycie liderem samorządu zawodowe-
go to podróż przepełniona systemowym 
osamotnieniem . Na terenie zakładu pracy 
może działać kilka organizacji związko-
wych, ale samorząd zawodowy jest jeden . 
Jesteśmy organizmem o niepowtarzalnej 

naturze w całej strukturze społeczno-go-
spodarczej . To nie jest ani dobre, ani złe . 

Możemy wykorzystywać naszą niepowta-
rzalność, aby się rozwijać lub uczynić z niej 
barierę . Tego sukcesu nie da się powtórzyć . 
Nie da się drugi raz uzyskać samorządności 
w atmosferze, w której stało się to ponad 
trzydzieści lat temu . Nie warto z czegoś re-
zygnować tylko po to, aby to później odzy-
skiwać . W demokratycznej rzeczywistości 
samorządność, w wymiarze aksjologicz-
nym, jest czymś bezwarunkowo pozytyw-
nym . Nasza samorządność nie wygaśnie, 
dopóki będziemy umieli oddzielić prze-
strzeń wartości od ludzkich niedoskonałości . 

Ludzie tworzą grupy, które bardzo często 
przeradzają się w zespoły . Jednak w swojej 
zbiorowości nie jesteśmy wyłącznie dobrzy 
lub wyłącznie źli . Możemy być jedynie sku-
teczni albo nieskuteczni . Możemy wybrać, 
jakiego rodzaju sukcesy chcemy osiągać, 
a także, jakich porażek chcemy doznawać . 
Choć to wszystko brzmi dosyć trywialnie, to 
w obliczu skomplikowanego procesu decy-
zyjnego staje się niebywale trudne . Konklu-
dując, pozostawmy kolejnym pokoleniom 
pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych moż-
liwość wyboru . Bowiem, w gruncie rzeczy, 
choć nie zawsze stanowi to dla nas źródło 
przyjemnych doświadczeń, samorządność 
to przywilej podejmowania decyzji . 

Niech ich ciężar nie przytłumi w nas świa-
domości, że możliwość samodecydowania 
jest źródłem skuteczności .

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Kalendarium

5 listopada

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka uczestniczyła czynnie w obradach 
Prezydium NRPiP . Omówiono istotne sprawy bieżące oraz planowane i podjęto wiele waż-
nych uchwał . Polecamy szczegółowe informacje na stronie: www .nipip .pl

4 listopada
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku uczestniczyła w postępowaniu konkursowym na sta-
nowisko Ordynatora Kliniki Chirurgii Naczyniowej w UCK . Ordynatorowi gratulujemy 
wygranej i życzymy swoich zamierzeń!

7 listopada
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła Komisji Konkursowej 
w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klini-
ki Alergologii i Pulmonologii . Nowej Pani Oddziałowej życzymy realizacji wszystkich 
przedstawionych planów i zamierzeń!

7 listopada
Współpraca z firmą MEDCHART daje nam wiele możliwości rozwijania naszych profesji . 
Tym razem pielęgniarki, pielęgniarze, położne i położnicy mieli możliwość uczestniczenia 
w kolejnym webinarium . Obszar pogłębiania wiedzy dotyczył zagadnienia „jak zrozumieć 
emocje” . Prowadzący podcast – Pan Tomasz Wysoczański – wraz z ekspertem w obsza-
rze budowania odporności psychicznej – Panią Anną Cieślik, specjalizującą się w obsza-
rze umiejętności, motywowania, zarządzania emocjami i kompetencji komunikacyjnych, 
przedstawili nam genezę i arkana naszych uczuć . Czym jest emocjonalna różnorodność 
i czym jest jej związek ze zdrowiem psychicznym . Uczestnicy on-line mieli możliwość 
poznania pojęć i definicji określających różnorodne stany emocjonalne w naszym życiu 
codziennym . Poznanie etiologii naszych emocji, od euforii po złość czy gniew, pozwoliło 
uczestnikom webinarium poznać sposoby i techniki, jak je opanować i regulować w życiu 
zawodowym i osobistym .
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy
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8 listopada
Udział z ramienia OIPiP Wiceprze-
wodniczącej Marzeny Olszewskiej-
-Fryc w uroczystości wręczenia Na-
gród Prezydenta Miasta Gdańska 
w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głów-
nego Miasta . Laureatom oraz wszyst-
kim Nominowanym składamy ser-
deczne gratulacje!

...ciąg dalszy

9 listopada 
To kolejny, już dziewiąty, podcast o tematyce ważnej dla naszych profesji . Ekspert w za-
kresie wypalenia zawodowego – Pani Anna Babij – w prosty sposób przedstawiła nam co 
to jest mindfulness – ujmując najogólniej, to trening umysłu poprzez medytację, wyci-
szając natłok myśli negatywnych . W krótkich, praktycznych seansach, rozluźniając ciało, 
wyłączając przy tym maksymalnie bodźce zewnętrzne, wydobywamy z naszej pamięci 

i odtwarzamy projekcje 
zdarzeń wyzwalające 
w nas zadowolenie, 
radość i inne pozytyw-
ne emocje . Cykliczne, 
a jeszcze lepiej syste-
matyczne powtarzanie 
krótkich medytacji po-
zwala nam prowadzić 
samokontrolę naszych 
emocji . Przekładając to 
na język fizjologii naszego organizmu, powoduje obniżenie poziomu adrenaliny, kortyzolu . 
Mówiąc najprościej, wypracowane i utrwalane techniki mindfulness pozwalają nam bu-
dować własne zasoby regeneracji naszych emocji i mają zastosowanie w niwelowaniu 
i minimalizowaniu skutków wypalenia zawodowego . Szeroki wachlarz współpracy firmy 
MEDCHART z OIPiP w Gdańsku, za którą bardzo dziękujemy, daje nam: pielęgniarkom, 
pielęgniarzom, położnym i położnikom, możliwość poznawania nowych technik radzenia 
sobie ze skutkami wypalenia zawodowego oraz uczestniczenia w kolejnych podcastach 
dotyczących tego tematu . 

11 listopada
Nasza OIPiP w Gdańsku podkreśliła medialnie, iż 
doceniamy, dbamy oraz pamiętamy o NIEPODLE-
GŁOŚCI . To wielka sprawa i Święto Narodowe – 
jak pisał Jędrzej Moraszewski: „Niepodobna oddać 
tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność pol-
ską w tym momencie ogarnął . Po 120 latach prysły 
kordony . Nie ma „ich” . Wolność! Niepodległość! 
Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Cha-
os? To nic . Będzie dobrze . Wszystko będzie, bo 
jesteśmy wolni (…), będziemy sami sobą rządzili . 
( . . .) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę cze-
kały, piąte doczekało ( . . .)” .
Teraz trzeba To pielęgnować! Najciężej wywalczone i wypracowane rzeczy/osiągnięcia 
można bowiem niestety, gdy się zaniedba – stracić .
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14 listopada
OIPiP w Gdańsku otrzymała jako 
Patron wydarzenia HIPOKRATES 
2022 zaproszeniena galę plebiscy-
tu . Relacja w niniejszym Biulety-
nie – polecamy! Laureatom oraz 
wszystkim Nominowanym GRA-
TULUJEMY!

17 listopada

Udział z ramienia OIPiP Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w uroczystym 
Dniu Wcześniaka w Szpitalu Copernicus na Zaspie .

17 listopada 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka z Osobami Funkcyjnymi uczestni-
czyła w kontroli Komisji Rewizyjnej . Kontrole odbywają się regularnie i często . 

19 listopada

Udział z ramienia OIPiP Wiceprze-
wodniczącej Marzeny Olszewskiej-
-Fryc w uroczystości z okazji nadania 
Praw Wykonywania Zawodu Lekarza 
i Lekarza Dentysty zorganizowanej 
przez Okręgową Izbę Lekarską w Fil-
harmonii Bałtyckiej w Gdańsku .

21 listopada
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła w pierwszym etapie kon-
kursu na stanowisko Przełożonej Przychodni w Starogardzie Gdańskim .

Strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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Za nami wręczenie nagród Hipokrates Pomorza 2022 . Czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego” 
nagrodzili najlepszych medyków, w tym Pielęgniarki i Położne z naszego województwa . 
W sali Grand Pavillon sopockiego hotelu Radisson Blu przed wręczeniem nagród odbyła 
się debata na temat kondycji pomorskiej służby zdrowia . O problemach branży medycz-
nej w roku wygasającej pandemii COVID-19 i nowych wyzwaniach związanych z wojną 
rosyjsko-ukraińską dyskutowali: Jerzy Karpiński, Pomorski Lekarz Wojewódzki będą-
cy również Dyrektorem Departamentu Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku, przedstawicielka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku – Ewa 
Bogdańska-Bóll i Marzena Mrozek – Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Ko-
ścierzynie . Moderatorem dyskusji był Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny „Dziennika 
Bałtyckiego” i „Strefy Biznesu” . Zagadnienia, o których dyskutowano, szczególnie pande-
mia, odcisnęły się na pracy wszystkich medyków, tegorocznych laureatów również . 
Uroczyste spotkanie było wypełnione dobrą aurą i energią, pełne pozytywnych emocji, 
tak bardzo potrzebnych nam medykom . To ważne wydarzenie dla Pielęgniarek i Położ-
nych z Pomorza przepełnione zadumą i refleksją . Docenianie naszego profesjonalizmu, 
poświęcenia i empatii w tym niezwykle trudnym dla nas okresie jest niezwykle potrzebne 
w codziennej pracy, pełnej wyzwań i trudów . Bardzo ważne dla nas było i jest zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa wśród pacjentów, przekonanie, że robimy wszystko, aby ratować 
ich zdrowie, a nierzadko i życie .
„Cieszę się, że w tym trudnym czasie pacjenci, ich bliscy, Pomorzanie, widzą nasze po-
święcenie i ciężką służbę” – mówiła w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Wiesława 
bochenek, pielęgniarka roku 2022 w Pomorskiem . 
W kategoriach: lekarz rodzinny i podstawowej opieki zdrowotnej, pediatra, stomatolog, 
pielęgniarka, położna – laureaci byli wybierani zarówno w powiatach, jak i w skali woje-
wództwa . Miejsca I, II i III na poniższych listach odnoszą się do wyników wojewódzkich .

21 listopada ...ciąg dalszy

Pielęgniarka Roku: 
I miejsce – Wiesława bochenek, Szpital Rehabilitacyjny, Jarcewo (pow . chojnicki),
II miejsce – jagoda Kałużna, Baltic Clinic, Gdynia,
III miejsce – Urszula Chyrc, Copernicus Podmiot Leczniczy, Gdańsk .
Położna Roku:
I miejsce – Magdalena Walenczak, Klinika INVICTA w Słupsku,
II miejsce – Katarzyna Zwolińska, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im . Janusza 
Korczaka w Słupsku,
III miejsce – Aleksandra Stasińska, SP ZOZ, Czersk .
Wszystkim wyróżnionym pielęgniarkom i położnym gratulujemy, życzymy sukcesów 
i wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym .
Partnerami gali Hipokrates Pomorza 2022 byli między innymi Powiślańska Szkoła Wyż-
sza z Kwidzyna, Volvo Drywa, dystrybutor samochodów marki Volvo .
Patronatem honorowym wydarzenie objęli Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku .
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy

29 listopada

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna 
Czarnecka i Przewodnicząca Danuta Mata-
czyńska oraz Członkinie Komisji ds . Do-
mów Pomocy Społecznej działającej przy 
naszej OIPiP uczestniczyły w spotkaniu 
podsumowującym rok 2022 w Domu Po-
mocy Społecznej Polanki .
Polecamy relację w niniejszym Biuletynie .

24 listopada
Czynny udział z ramienia OIPiP Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc 
w II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Medycznego, zorganizowanej przez Uniwersytet 
Gdański w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównym Miasta . Nasza reprezentacja była naj-
lepszym dowodem na to, jak bardzo czynności wykonywane codziennie w ramach naszych 
profesji „naszpikowane są” drogowskazami postępowania podyktowanego wieloma prze-
pisami prawa . Trzeba te przepisy znać i ich przestrzegać, aby bezpiecznie je realizować .

Zapraszamy na FANPAGE
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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29 listopada
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła w konkursie na stanowi-
sko Przełożonej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Le-
karskiej w Starogardzie Gdańskim . Gratulujemy!

29 listopada
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła w konkursach na stano-
wiska Pielęgniarek Oddziałowych czterech oddziałów: Terapii Uzależnień od Alkoholu, 
Psychiatrycznego 19B, 20D i Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży 21A i 21B w Woje-
wódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku . Gratulujemy! 4xGRATULUJEMY!

...ciąg dalszy
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2 grudnia

Odbyło się kolejne ważne wydarzenie – II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkole-
niowa „O dobrym umieraniu w rodzinie i wśród bliskich” . Zespół Puckiego Hospicjum 
pw . św . Ojca Pio – psychologowie, pielęgniarki, psychoterapeuci, dietetycy, duchowni 
– pod egidą Pani Dyrektor Anny Jochim-Labudy przeprowadził badania, wyeksponował 
i przedstawił raport w tym zakresie . Szeroki wachlarz wniosków, spostrzeżeń, problemów 
przedstawili prelegenci w prezentacjach . Uczestnicy konferencji „O dobrym umieraniu” 
w panelach dyskusyjnych omawiali, jak przygotować się do śmierci swojej i bliskich . 
Żyjemy pełnią życia . Choroba zawsze nadchodzi w nieodpowiednim momencie, często nas 
zaskakuje . Nie wiemy, jak się zachować wobec śmierci, jak dobrze przeżyć kres istnienia .
Magister pielęgniarstwa, specjalistka opieki paliatywnej, Dyrektor Operacyjny Puckie-
go Hospicjum Pani Alicja Makowska w prostych komunikatach przedstawiła metody 
holistycznej opieki nad osobą umierającą . Wyeksponowała zasady piramidy dobrego 
umierania . 
Co warto wiedzieć, kiedy chory nie chce jeść? Jak przygotować się na śmierć bliskiego? 
Jak poradzić sobie w żałobie, aby nie pozostać w niej osamotnionym? Nad tymi i wieloma 
innymi problematycznymi pytaniami dyskutowali uczestnicy przy wsparciu prelegentów . 

...ciąg dalszy

Konkludując, nasze życie składa się z naturalnie po sobie następujących etapów: dzieciństwa, 
młodości, dorosłości . Ostatnim z nich jest śmierć, o której warto rozmawiać, o którą możemy 
zadbać, budując bliskie, pełne miłości i zaufania relacje z ludźmi . Opieka nad osobami śmier-
telnie chorymi to wyjątkowo trudny rodzaj pracy, wymagający empatii i poświęcenia . Za to 
wszystko bardzo dziękujemy zespołowi pracowników, wolontariuszom hospicjum . 
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku reprezentowała na konferen-
cji Pani Ewa Bogdańska-Bóll . W swej wypowiedzi zaakcentowała, iż od wielu lat OIPiP 

30 listopada
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc z ramienia OIPiP w Gdańsku brała czynny 
udział w obradach Wojewódzkiej Komisji ds . Orzekania o Zdarzeniach Medycznych . 
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...ciąg dalszy 2 grudnia

Przewodnicząca ORPiP Anna Czarnecka wraz z Osobami Funkcyjnymi podziękowała Komisji 
ds . Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania działającej przy OIPiP w Gdańsku za 
aktywność (szczególnie opiniotwórczo-legislacyjną oraz w tworzeniu webinariów z aktualną 
wiedzą z danej dziedziny pielęgniarstwa) w 2022 roku . Najnowsze efekty działań znajdziecie 
Państwo w tematycznej zakładce na naszej stronie internetowej oraz w niniejszym Biuletynie .

wspiera działalność placówek hospicyjnych . 
Szczególne słowa uznania i podziękowania 
skierowała pod adresem komitetu organizacyj-
nego oraz uczestników konferencji . Bliskość 
rodzi się z rozmowy o śmierci z chorymi, ro-
dziną i dziećmi . Warto rozmawiać, rozważać, 
by kres życia okazał się szczęśliwy . Wiedzy 
i wymiany doświadczeń w tym zakresie po-
trzebujemy wszyscy .

2 grudnia

Uroczyste podpisanie w siedzibie OIPiP w Gdańsku porozumienia o współpracy z Urzę-
dem Miejskim i Szkołą Podstawową nr 58 w ramach kształcenia podyplomowego Pielę-
gniarek i Położnych oraz promocji naszych profesji . 
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Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych podsumowujące bardzo dynamiczny rok działań . Relacja w niniejszym Biuletynie 
– polecamy .

5 grudnia ...ciąg dalszy

7 grudnia

Przewodnicząca naszej ORPiP Anna Czarnecka jako Członek Prezydium NRPiP bra-
ła czynny udział w obradach i pracach Prezydium . Omówiono dużo spraw bieżących 
oraz podjęto szereg ważnych uchwał . Polecamy informacje na stronie www .nipip .pl
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8 grudnia

W świątecznej oprawie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność niezależne-
go Organu, jakim jest Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgnia-
rek i Położnych w naszym Samorządzie . Pani mgr Anna Zaremba-Duszota podsumo-
wała rok 2022, przedstawiła zarys ilości i złożoności spraw wpływających do Organu . 
Nadmieniła, iż w tym roku bardzo znacząco wzrosła liczba skarg od pacjentów i ich 
rodzin . Środki finansowe, jakie gwarantuje Ministerstwo Zdrowia na realizację działal-
ności prewencyjnej, a które wpływają dopiero pod koniec roku, są znikome . W związku 
z powyższym, pragnę zaakcentować, iż decyzją Rady, Prezydium ORPiP sporą kwotę 
z wpływów ustawowych składek przeznaczamy na szeroko rozumianą prewencję, na 

bezpieczną realizację zawodową Członków OIPiP w Gdańsku . Spotkanie było też okazją 
do zrealizowania szkolenia przypominającego w zakresie RODO . Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych przy OIPiP w prezentacji przedstawił i zaakcentował, jak zabezpie-
czać dane Pielęgniarek i Położnych oraz dane, jakie pozyskuje pielęgniarka czy położna 
w procesie realizacji świadczeń medycznych . 
Pani Ewa Bogdańska-Bóll – Skarbnik ORPiP w Gdańsku – podziękowała za zaangażo-
wanie w działania tego tak bardzo ważnego organu, jakim jest ORzOZPiP . Szczególnie 
podkreśliła, iż jest to de facto PRACA SPOŁECZNA, pochłaniająca sporo czasu, wy-
magająca ogromu wiedzy i znajomości przepisów prawnych, aby wnikliwie i z należytą 
starannością rozpatrywać wpływające skargi .

Dbając o bezpieczeństwo naszych Członków, Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku nieustannie podejmuje 
działania prewencyjne nie tylko dla pielęgniarek i położnych, 
ale również dla niezależnych Organów Samorządu, do któ-
rych należy Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych . 

Dnia 9 grudnia w Gdańsku, z inicjatywy Pani Przewodni-
czącej i przy wsparciu Prezydium ORPiP, odbyło się zebranie 
podsumowujące działalność Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych naszego Samorządu . Przewodnicząca Okręgowe-

go Sądu Pani Alina Malinowska podsumowała działalność i problemy, jakie się pojawiły 
w 2022 roku . Przedstawiła zarys ilości i złożoności spraw wpływających od Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, które w tym roku bardzo znacząco wzrosły . Sprawy, które 
trafiają na wokandę, wymagają wsparcia Radcy Prawnego – posiadającego wiedzę i do-
świadczenie z zakresu znajomości i stosowania przepisów prawa karnego, materialnego 
i procesowego . 

Środki finansowe, jakie gwarantuje Ministerstwo Zdrowia na realizację działalności tej 
instytucji, a które wpływają dopiero pod koniec roku, są znikome . W związku z powyż-
szym, pragnę podkreślić, iż decyzją Rady, Prezydium ORPiP znaczącą kwotę z wpływów 
ustawowych składek przeznaczamy na działalność OSPiP i na szeroko rozumianą prewen-
cję, na bezpieczną realizację zawodową Członków OIPiP w Gdańsku . 

9 grudnia
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...ciąg dalszy

10 grudnia

...ciąg dalszy

Jak co roku, w przedświątecznej scenerii, w obecności zaproszonych gości, w murach 
gdańskiej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyła się uroczystość dla kadry zarządzającej 
i wszystkich pracowników Nadmorskiego Centrum Medycznego w Gdańsku, 

Dyrektor Naczelny – Prezes Spółki Pan Mieczysław Szulc-Cieplicki – podziękował 
wszystkim pracownikom za trud pracy, poświęcenie i zaangażowanie w rozwój i funk-

cjonowanie placówki me-
dycznej . Osoby pracujące 
od początku istnienia tak 
ważnego i dużego podmio-
tu leczniczego na Pomorzu 
zostały docenione i uhono-
rowane przez Pana Prezesa 
dyplomami, upominkami 
i nagrodami finansowymi . 

Prezes Spółki szczegól-
nie ciepłe słowa uznania 
złożył na ręce Dyrektor ds . 
Zabezpieczenia Działalno-
ści Nadmorskiego Centrum Medycznego Pani mgr Ewy Muchy . Wspaniałej pielęgniarce 
podziękował za wsparcie i zaangażowanie, za podnoszenie jakości świadczeń medycz-
nych, za promowanie placówki medycznej, za wszystkie inicjatywy i działania, które bu-
dują dobre warunki pracy i rodzinną atmosferę . 

Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku reprezentowała Skarbnik – Pani 
Ewa Bogdańska-Bóll . W imieniu Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku – Pani mgr Anny 
Czarneckiej – pogratulowała ekspansji rozwoju i sukcesów . Złożyła życzenia z okazji świąt 

Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślno-
ści w nadchodzącym Nowym Roku . Niech 
kolejne plany i zamierzenia będą realizo-
wane z powodzeniem i korzyścią, zarówno 
dla Nadmorskiego Centrum Medycznego, 
jak i całego społeczeństwa, niech stanowią 
źródło satysfakcji dla Pana Prezesa, Zarzą-
du spółki, dla wszystkich Pracowników, 
a szczególnie dla pacjentów .
Dopełnieniem świetności uroczystości, 
potęgującym jej wspaniałą atmosferę był 
występ 10 Tenorów oraz orkiestry Teatru 
Operetki Kijowskiej pod batutą Igora Ja-
roszenki . Dziesięciu śpiewaków (grupa 
międzynarodowa) zaprezentowało przeboje 
operetkowe, musicalowe, estradowe, pio-
senki popowe, rockowe .

Spotkanie było też okazją do zrealizowa-
nia szkolenia przypominającego w zakresie 
RODO . Inspektor Ochrony Danych Osobo-
wych przy OIPiP w prezentacji przedstawił 
i zaakcentował, jak zabezpieczać dane Pie-
lęgniarek i Położnych oraz dane, jakie pozy-
skuje pielęgniarka czy położna w procesie 
realizacji świadczeń medycznych . 
W imieniu Przewodniczącej ORPiP Pani 
Anny Czarneckiej Skarbnik ORPiP Ewa 
Bogdańska-Bóll podziękowała: Przewodni-
czącej, Członkom i pozostałym osobom za 
zaangażowanie w działalność tego tak bar-
dzo ważnego organu, jakim jest Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych . Na szczególne 
słowa uznania zasługuje fakt, iż jest to de facto PRACA SPOŁECZNA, pochłaniająca 
sporo czasu, wymagająca ogromu wiedzy i znajomości przepisów prawnych . Okręgowy 
Sąd przy naszym Samorządzie Zawodowym wnikliwie, z należytą starannością analizuje 
i rozpatruje sprawy, aby w końcowym efekcie wydać sprawiedliwe wyroki za przewinienia 
powstałe w trakcie realizacji świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne .
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Przewodnicząca ORPiP 
Anna Czarnecka brała 
udział w pracach Rady 
Społecznej 115 Szpita-
la Wojskowego z Przy-
chodnią SPZOZ w Helu . 
Podsumowano niezwykle 
ważne działania związane 
z końcem roku . 

12 grudnia ...ciąg dalszy

12 grudnia
Przewodnicząca ORPiP Anna Czarnecka wraz z Osobami Funkcyjnymi podziękowała 
Komisji ds . Pielęgniarstwa Rodzinnego działającej przy OIPiP w Gdańsku oraz wspie-
rającym komisję Gościom z PulsMedic za aktywność w 2022 roku, szczególnie w opi-
niowaniu aktów prawnych, które regulują i regulować będą przyszłość tej dziedziny 
pielęgniarstwa i działalności .

12 grudnia
Jako Członek NRPiP 
w Warszawie Przewodni-
cząca ORPiP w Gdańsku 
brała czynny udział w ob-
radach podsumowujących 
cały rok intensywnych dzia-
łań i planów NRPiP . Fotore-
lacja sporo Państwu przybli-
ży . Uchwały znajdują się na 
stronie www .nipip .pl

SZCZEGÓLNIE KANDYDATOM NA MOJEGO NASTĘPCĘ POLECAM ZAPO-
ZNANIE SIĘ Z MATERIAŁAMI W PRZYJAZNEJ FORMULE FOTO . PRZEWOD-
NICZENIE BOWIEM TO WIELE DZIAŁAŃ (wdrażanie dyrektyw i nowych rejestrów, 
nowych PWZ itp .) ZWIĄZANYCH Z BYCIEM NIE TYLKO PRZEWODNICZĄCĄ, 
ALE I PRACODAWCĄ, A NP . W KODEKSIE PRACY SZYKUJE SIĘ BARDZO DUŻO 
ZMIAN, Z CZYM WIĄŻE SIĘ KONIECZNOŚĆ STWORZENIA OKOŁO 20 NOWYCH 
DOKUMENTÓW KADROWYCH . ZAWSZE MAMY OBOWIĄZEK DZIAŁAĆ NA 
BIEŻĄCO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM!
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy

Wytyczne dla samorządów zawodowych odnośnie do 
sporządzania ocen zgodności i przeprowadzania 

konsultacji publicznych projektów uchwał 
zawierających przepisy regulacyjne 

(opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki)

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 
28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności  przed 
przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (Dz. Urz. UE L 173 
z 09.07.2018, str. 25);

2. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych  nabytych w państwach członkowskich  Unii Europejskiej 
(Dz. U. 2021 poz. 1626 oraz 2022 poz. 1616): Rozdział 6a.

Podstawy prawne

Zakres
•	 Zgodnie z Rozdziałem 6a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej każdy podmiot opracowujący projekt 
przepisu regulacyjnego (np. Sejm, Senat, minister właściwy, samo-
rząd zawodowy), w celu zapewnienia zgodności przepisów regulacyj-
nych z zasadami proporcjonalności , uzasadnionego i niedyskryminu-
jącego charakteru, przeprowadza oceny projektowanych przepisów 
regulacyjnych, przedstawia powody uznania przepisów za zgodne 
z ww. zasadami oraz obowiązkowo przeprowadza konsultacje projek-
towanego przepisu regulacyjnego.

•	 Podmiot opracowujący projekt przepisu regulacyjnego przeprowadza 
w sposób obiektywny i niezależny oceny zgodności projektowanych 
przepisów regulacyjnych z zasadami: proporcjonalności, uzasadnio-
nego charakteru oraz niedyskryminującego charakteru (art. 50a ust. 
1 i 3 Ustawy).

•	 Postanowienia rozdziału 6a ww. ustawy, określają zasady procedo-
wania aktu prawnego i normatywnego zawierającego przynajmniej 
jeden przepis regulacyjny, np. odnoszący się do reklamy, etyki zawo-
dowej, zasad doskonalenia zawodowego. Przepisy rozdziału 6a mają 
zastosowanie także do projektów uchwał samorządów zawodowych, 
ponieważ mają one wpływ na warunki wykonywania zawodu regulo-
wanego.
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy

Zakres
•	 Zgodnie z definicją zawartą w art. 5 ust. 3 ustawy, przepis regula-

cyjny to przepisy prawa polskiego określające formalne kwalifikacje 
niezbędne do wykonywania zawodów regulowanych lub wymagania 
kwalifikacyjne, od spełnienia których jest uzależnione podejmowanie 
lub wykonywanie działalności regulowanych, oraz, o ile jest to wyma-
gane, warunki wykonywania zawodów regulowanych, a także podej-
mowania lub wykonywania działalności regulowanych.

•	 Zawód regulowany – oznacza to zespół czynności zawodowych, 
których wykonywanie jest uzależnione od posiadania określonych 
w przepisach regulacyjnych formalnych kwalifikacji niezbędnych do 
wykonywania tych czynności zawodowych oraz, o ile jest to wymaga-
ne, od spełnienia innych warunków określonych w tych przepisach, 
stanowiących o sposobie regulacji zawodu.

4.10.2022 r. – senacka Komisja 
Zdrowia w sprawie wynagrodzeń

27.10.2022 r. – sejmowa Komisja 
Zdrowia w sprawie sytuacji opieki 
długoterminowej

8.11.2022 r. – udział w posiedzeniu 
Rady Organizacji Pacjentów przy RzPP

9.11.2022 r. – udział w posiedzeniu 
Rady Organizacji Pacjentów przy MZ

21.11.2022 r. – spotkanie 
przedstawicieli NRPiP z AOTMiT 
w sprawie wyceny PODD

8.12.2022 r. – udział przedstawicieli 
NRPiP w posiedzeniu Rady 
Taryfikacji przy

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Rozdział 3

Art. 11 [Prawa i obowiązki członków samorządów]
1. Członkowie samorządu mają prawo:

1) Wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz 
art. 13 ust. 2-4;

2) Korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;

3) Korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
4) Korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.

2. Członkowie samorządu są obowiązani:
1) Postępować  zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami 

wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej;

2) Sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;
3) Przestrzegać uchwał organów izb;
4) Regularnie opłacać składkę członkowską;
5) Aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

§ 1.1. Składki członkowskie opłacają członkowie 
samorządu pielęgniarek i położnych, 
z zastrzeżeniem § 4.

2. Składka członkowska uiszczana jest  na rzecz 
okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której 
członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.

Składka członkowska – inne samorządy

Lekarze – składka kwotowa 120 zł

• Mniejsza składka:
• Lekarze stażyści – 60 zł

• Zwolnienie:
• Lekarze pow. 70 roku życia
• Lekarze skreśleni z rejestru
• Lekarz, który złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu 

wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych 
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów 
o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub  
ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych

Najważniejsze zmiany, które mają wejść w życie od nowego roku, 
dotyczą dwóch unijnych dyrektyw. Pierwsza z nich mówi o tzw. 
work-life balance, czyli zachowaniu równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym i prywatnym rodziców oraz opiekunów dzieci.

Druga wskazuje na obowiązki informacyjne pracodawców wobec 
zatrudnionych pracowników.

Rodzice i opiekunowie dzieci poniżej 8. roku życia

Na korzyść pracowników zmienione również zostaną przepisy 
dotyczące zakazu pracy w godzinach nadliczbowych i porze 
nocnej.

Pracodawca nie będzie mógł bez zgody pracownika zatrudniać 
go  w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej ani 
zlecać delegacji, jeżeli pracownik ten wychowuje dziecko do 
ukończenia przez nie 8. roku życia.

Obecnie granicą wiekową dziecka jest 4. rok życia.



36 Biuletyn Informacyjny  nr 12/2022 - 1/2023 37

...ciąg dalszy ...ciąg dalszy

13 grudnia
Jako Członek NRPiP 
w Warszawie Przewod-
nicząca ORPiP w Gdań-
sku brała czynny udział 
w drugim dniu obrad pod-
sumowujących cały rok 
intensywnych działań, ale 
i licznych planów NRPiP . 

Fotorelacja sporo Państwu przybliży . Uchwały znajdują się na stronie www .nipip .pl
SZCZEGÓLNIE KANDYDATOM NA NASTĘPCĘ PRZEWODNICZĄCEJ i DO RADY 
POLECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z MATERIAŁAMI W PRZYJAZNEJ FORMULE FOTO . 
TEN ROK BĘDZIE ROKIEM WDROŻENIOWYM NOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI NA-
SZEGO SAMORZĄDU Z LICZNYMI NOWOŚCIAMI, MODUŁAMI i FUNKCJONAL-
NOŚCIAMI . WSPÓLNIE GO WSPÓŁTWORZYMY, TESTUJEMY I WDRAŻAMY…
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy
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...ciąg dalszy 14 grudnia

Jako Członek Rady 
Społecznej Uniwer-
syteckiego Centrum 
Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej w Gdyni 
(Szpitala UCMMiT) 
Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku brała czyn-
ny udział w stacjonar-
nych obradach pod-
sumowujących cały 
rok intensywnych 
działań Szpitala . To 
był dla wszystkich 
bardzo trudny infla-
cyjny rok . Podjęto 
stosowne, podykto-
wane literą prawa 
uchwały . 

14 grudnia 

Udział na zaproszenie Prezydent 
Miasta Gdańska Wiceprzewod-
niczącej Marzeny Olszewskiej-
-Fryc w ,,Dorocznym Obywa-
telskim Spotkaniu Gdańszczan’’ 

w Filharmonii Bałtyc-
kiej . Wspólne kolędo-
wanie to już tradycja, 
w której nasza OIPiP 
w Gdańsku uczestniczy 
od lat .
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14 grudnia
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-
-Fryc z Panią Marszałek Agnieszką Kapała-Sokalską podsumowujące wspólne działania 
na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa na terenie Województwa Pomorskiego w roku 2022 . 
Podziękowanie z ramienia naszej OIPiP w Gdańsku w imieniu nas wszystkich i przekaza-
nie planów na pierwszy kwartał 2023 roku .

15 grudnia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc z ramienia OIPiP 
w postępowaniu konkursowym na stanowisko Ordynatora Kliniki Onkologii i Radiote-
rapii UCK . Kolejne postępowanie konkursowe już wkrótce .

15 grudnia

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku uczestniczyła w postępowaniu konkursowym na sta-
nowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wew . w Szpitalu Morskim im . PCK 
w Gdyni (Szpitale Pomorskie) . Pani Oddziałowej gratulujemy wspaniałego wystąpienia 
i wygranej oraz życzymy realizacji wszystkich planów i zamierzeń! Kolejne konkursy już 
w styczniu…

15 grudnia

Odbyła się telekonferencja dotycząca spraw związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą w Śro-
dowisku Nauczania i Wychowania . W spotkaniu brały udział: Wiceprezes Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych Pani Mariola Łodzińska, Przedstawicielka Instytutu Matki i Dziecka Pani 
Wisława Ostręga oraz Przedstawicielki Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych . Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku reprezentowała Przewodnicząca Komisji ds . Pielę-
gniarek Środowiska Nauczania i Wychowania Jolanta Zając . Na spotkaniu zostały omówione 
bieżące sprawy związane z opieką pielęgniarską nad uczniami w szkołach . Przedstawione zo-
stały propozycje zmian w obowiązujących aktach prawnych normujących opiekę pielęgniarską 
w szkołach, które są niezbędne w celu usprawnienia opieki medycznej w placówkach oświatowo- 
-wychowawczych . Naszym zdaniem legislacja w tym zakresie jest niezbędna, bo przepisy prawa 
powinny nadążać i umożliwiać systemowe rozwiązania problemów . Dzieje się wiele, lecz takie 
prace są procesem złożonym/wieloetapowym . Wszystko trwa w czasie . Nasza Izba jak zwykle 
jest otwarta i aktywna do współdziałania i w tym względzie .

15 grudnia
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...ciąg dalszy

Jako Członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku Prze-
wodnicząca ORPiP Anna Czarnecka brała czynny udział w stacjonarnych obradach podsu-
mowujących cały rok intensywnych działań Szpitala . To był dla wszystkich bardzo trudny 
inflacyjny rok . Podjęto stosowne, podyktowane literą prawa uchwały . 

16 grudnia 
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w uroczystym spotkaniu opłat-
kowym w Filii Gdańskiej Powiślańskiej Szkoły Wyższej .
To doskonały czas na podsumowanie działań, podziękowanie za współdziałanie i snucie 
kolejnych planów .

19 grudnia

Grudzień to miesiąc przedświąteczny, to okres adwentu, to czas zadumy, przygotowań 
i pieczenia pierników . Nasze Seniorki Pielęgniarki i Położne z Koła Emerytek 19 grudnia 
spotkały się w Gdańsku – w biurze OIPiP, aby sobie złożyć życzenia z okazji świąt Bożego 
Narodzenia .

Zapach wigilijnych potraw, blask świec choinkowych dekoracji, muzyka polskich ko-
lęd stworzyły iście rodzinną aurę . W atmosferze wspomnień o pracy zawodowej, dzia-

...ciąg dalszy

łalności na rzecz rozwoju na-
szych profesji i Samorządu Za-
wodowego składaliśmy sobie 
życzenia, przede wszystkim 
zdrowia i wszelkiej pomyślno-
ści w nadchodzącym Nowym 
Roku . 

Zależy nam, aby nasze Se-
niorki nie czuły się samotne 
w tym tak ważnym okresie, ja-
kim jest Boże Narodzenie . Nie 
zapominamy o Nich, chcemy, 
dzieląc się opłatkiem, składać 
sobie wzajemnie życzenia co 
roku – mówi Ewa Bogdańska-
-Bóll – Skarbnik Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku . 
Przewodnicząca Koła Eme-
rytek Pani Teresa Zielińska 
skierowała słowa uznania 
i podziękowania dla Pani mgr 
Anny Czarneckiej – Przewod-
niczącej ORPiP w Gdańsku . 
„W imieniu uczestników dzię-
kujemy za wszystko, co robi 
Pani dla Pielęgniarek i Położ-
nych, tych, co pracują i dla 
tych, które korzystają już z za-
służonej emerytury . Życzymy 
zdrowych i radosnych świąt 
Bożego Narodzenia – Pani, 
wszystkim Członkom nasze-
go Samorządu Zawodowego 
i Pracownikom biura OIPiP 
w Gdańsku” .
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...ciąg dalszy 19 grudnia 

Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła komisji w konkursie na 
stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej 
i Ogólnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku . 
Gratulujemy Pani Oddziałowej!

19 grudnia 

W Puckim Hospicjum odbyło się spotkanie przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku z Dyrektorem Naczelnym Panią Anną Jochim-Labudą i Panią Ali-
cją Makowską – Dyrektorem Operacyjnym Puckiego Hospicjum pw . św . Ojca Pio . 
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...ciąg dalszy
Priorytetem spotkania było omówienie i promowanie projektu wsparcia kształcenia po-

dyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach działań dla obszaru zdrowia Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Eu-

...ciąg dalszy

ropejskiego Funduszu Społecznego . Projekt jest realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w partnerstwie z Centrum Kształcenia Podyplomowego . Głównym jego celem jest 
podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z całego kraju do 31 grudnia 
2023 roku . Zachęcamy do śledzenia aktualności w tym zakresie: https://nipip .pl/projekt/ oraz 
www .oipip .gda .pl i na Facebooku OIPiP w Gdańsku . Zachęcamy do skorzystania z takich form 
kształcenia podyplomowego oferowanych przez Unię w ramach reakcji na pandemię COVID-19 . 
Korzystając ze sposobności, w imieniu Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku Pani Anny Czar-
neckiej Skarbnik ORPiP złożyła życzenia wszystkim Pracownikom i Podopiecznym hospicjum 
z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia . Niech wiara, nadzieja i miłość w codziennej 
opiece nad pacjentami przyniosą im ukojenie . Zaś Pracownikom życzyła dużo satysfakcji z nie-
sienia wsparcia pełnego oddania i empatii .

20 grudnia
Udział z ramienia OIPiP Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w obradach 
Rady Społecznej w Wojskowych Specjalistycznych Przychodniach w Gdyni .

22 grudnia

Gościliśmy w biurze OIPiP Przedstawicie-
li Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska 
SA – Panią Dorotę Martowicz – Dyrektor 
Oddziału w Gdańsku oraz Panią Gabrielę 
Wierzbicką – doradcę, opiekuna ubezpie-
czeń dla Członków Naszego Samorządu . 
Spotkanie w ostatnich dniach roku 2022 
miało na celu ocenę współpracy, planów na 
przyszłość oraz było okazją do przekazania 
życzeń świątecznych dla wszystkich Pie-
lęgniarek i Położnych OIPiP w Gdańsku . 
Wsłuchiwanie się w głos naszego środowi-
ska, jego problemów, spostrzeżeń i uwag 
z codziennej pracy, na kanwie wieloletnie-
go doświadczenia w tym zakresie i współ-
pracy, pozwala wypracować i przygotować 
– na miarę potrzeb oraz sytuacji społecznej, 
a przede wszystkim bezpieczeństwa w pra-
cy – atrakcyjne oferty ubezpieczeń .
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22 grudnia 

W gościnnych progach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum w Tczewie w uro-
czystej oprawie odbyło się spotkanie informacyjno-świąteczne z przedstawicielami ka-
dry zarządzającej Spółki Szpitale Tczewskie SA: Panią Teresą Sychmeler – pielęgniarką 
oddziałową  ZOL-u i hospicjum, Panią Beatą Kowalkowską – pielęgniarką oddziałową 
Oddziału Rehabilitacji oraz Panią Barbarą Dittmann – oddziałową Izby Przyjęć .

Priorytetem spotkania było omówienie i promowanie projektu wsparcia kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach działań dla obszaru zdrowia Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego . Projekt jest realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w partnerstwie z Centrum Kształcenia Podyplomowego . Głównym jego celem 
jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych (z całego kraju) do 
31 grudnia 2023 roku . Zachęcamy do śledzenia aktualności w tym zakresie . https://nipip .
pl/projekt/ oraz www .oipip .gda .pl i na Facebooku OIPiP w Gdańsku . Należy pamiętać, iż 
aktualizowanie wiedzy medycznej to nasz obowiązek . Przedstawiciel Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku zachęcał do skorzystania z takich form kształcenia pody-
plomowego oferowanych przez Unię w ramach reakcji na pandemię COVID-19 .
Okres przedświąteczny to czas podsumowań mijającego roku, to czas refleksji i zadumy, 
to czas składania życzeń . Korzystając ze sposobności, w imieniu Przewodniczącej ORPiP 
w Gdańsku Pani Anny Czarneckiej Skarbnik ORPiP Pani Ewa Bogdańska-Bóll złożyła ży-
czenia wszystkim Pracownikom, Pacjentom i Podopiecznym z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia . Niech wiara, nadzieja i miłość w codziennej pracy z chorymi, pod-
opiecznymi przyniosą im ukojenie, poprawią i umocnią stan zdrowia, zaś wszystkim Pra-
cownikom niech dadzą ogrom satysfakcji z niesienia wsparcia pełnego oddania i empatii .

...ciąg dalszy

27 i 29 grudnia 

W listopadzie 2022 roku decyzją Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji powo-
łano przedstawiciela Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych – Panią Ewę Bogdań-
ską-Bóll do pracy w Radzie Społecznej VII 
kadencji działającej przy SPZOZ Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
szpitala w Gdańsku oraz do pracy w Radzie 
Społecznej VII kadencji działającej przy 
SPZOZ – Sanatorium Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Sopocie . 
W dniach 27 i 29 grudnia 2022 roku odby-
ły się pierwsze zebrania Rad Społecznych 
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...ciąg dalszy
VII kadencji obu podmiotów lecz-
niczych, na których uchwalono re-
gulaminy . Wybrano zastępcę Prze-
wodniczącego Rad Społecznych . 
Rozpatrzono i zaopiniowano wnio-
ski Dyrektorów: SPZOZ MSWiA 
w Gdańsku i Sanatorium SPZOZ 
MSWiA w Sopocie . Podjęto sto-
sowne uchwały w zakresie zmian 
planów finansowo-inwestycyjnych 
roku bieżącego, jak i zaakcepto-
wano przyszłoroczne plany w tym 
zakresie .

ponadto w listopadzie i grudniu 
Odbyły się obrady naszej Okręgowej Rady oraz Prezydia ORPiP w Gdańsku, a także po-
siedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego .

SUMAryCZNIe w rOKU 2022:

- Prezydium spotkało się i pracowało 19 razy,
- obrady Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych odbyły się 5 razy,
- posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego OIPiP w Gdańsku odbyły się 41 razy . 

Aby zatem wszystkie płynące od Państwa sprawy realizowane były na bieżąco, od-
było się 65 kilkugodzinnych skutecznych posiedzeń w 2022 r. Udzielono także wspól-
nie z naszą Panią Mecenas OIPiP w Gdańsku kilkuset bezpłatnych porad prawnych 
i odpowiedzi na nurtujące Was – Naszych Członków pytania, zagadnienia, sytuacje. 
Wystosowano setki pism, a e-maili wręcz tysiące. Podjęto wiele interwencji w terenie 
objętym zakresem działania naszej OIPiP. to był kolejny bardzo intensywny rok na-
szych wspólnych działań i spraw.

Dokonano szczegółowego rozliczenia każdej złotówki, a wręcz grosza z Dotacji Pań-
stwowej za rok 2022 oraz sporządzono raporty i sprawozdania do Instytucji, które od 
nas tego wymagają.

...ciąg dalszy

Już w październiku w ARCHIWUM NASZEJ IZBY podjęliśmy, a w styczniu będą zakoń-
czone prace porządkowe i brakowanie mnóstwa dokumentów, podyktowane prawem po 
upływie odpowiedniego czasookresu . Takie prace są niezbędne na koniec każdego roku, 
aby zrobić miejsce na kolejne dokumenty – zarówno w archiwum każdego z działów, jak 
i ogólnym – i to ściśle wg tematycznych przepisów . Koniec roku był zatem intensywny, 
jak i cały niezwykle trudny dla wszystkich rok . Kolejny nie zapowiada się łatwiejszy, gdyż 
przed nami wdrożenie wielu nowości, w tym dotyczących rejestru Centralnego i no-
wych Praw Wykonywania Zawodu.

Dlatego wszystkim zaangażowanym Osobom z Prezydium, Rady, jak i ZZK, a także Pra-
cownikom Biura składam podziękowanie za działanie, porządkowanie oraz dosłownie cię-
żarów dźwiganie... 

 Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka
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Z prac Rady
W dniu 5 grudnia 2022 roku odbyło 
się zebranie Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku . W zebraniu 
wzięło udział 21 osób, Członków ORPiP, 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 
4 Członków Komisji Rewizyjnej, Rzecz-
nik Odpowiedzialności Zawodowej Pie-
lęgniarek i Położnych, Główna Księgowa 
Pani Anna Falk . Gościem na zebraniu był 
Pan Grzegorz Sikora – specjalista ds . pu-
blic relations .
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 i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 288/VII r/22 
w sprawie przyjęcia i realizacji proto-
kołu Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go z dnia 2 grudnia 2022 r . wniosków 
skierowanych do Komisji ds . Finan-
sowania Doskonalenia Zawodowego 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku . Ogólna kwo-
ta przyznana na refundacje wyniosła: 
89 000.00 zł brutto (słownie: osiem-
dziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100) 
z budżetu na doskonalenie zawodo-
we – refundacje.
jak zwykle – odrzucono jedynie te 
wnioski, które nie spełniały wymo-
gów regulaminowych, o czym infor-
mowani będą wnioskodawcy drogą 
e-mailową.

Przewodnicząca, Skarbnik oraz Gł. 
Księgowa zapewniły, że wszystkie 
przelewy przyznanych przez radę 
refundacji, mimo ich bardzo licznej 
ilości, zostaną dokonane sprawnie 
– maksymalnie do połowy grudnia, 
gdyż nasi Członkowie już na nie 
oczekują.

4 . Rozpatrzenie wniosku Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej przy ORPiP w Gdańsku w spra-
wie sfinansowania kosztów spotkania 
szkoleniowego z RODO oraz celem 
podsumowania działalności sprawoz-
dawczej i podjętych działań prewen-
cyjnych w 2022 roku przedstawicieli 
Organu – Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, dnia 
08 grudnia w Gdańsku . Przyjęcie jed-
nogłośnie Uchwały Nr 289/VII r/22 
w tej sprawie . 

5 . Rozpatrzenie wniosku Przewodni-
czącej Okręgowego Sądu Pielęgnia-
rek i Położnych ORPiP w Gdańsku 
w sprawie sfinansowania kosztów spo-
tkania szkoleniowego z RODO oraz 
celem podsumowania działalności 
sprawozdawczej i podjętych działań 
w 2022 roku przedstawicieli Organu 
– Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych, dnia 09 grudnia w Gdańsku . 
Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
290/VII r/22 w tej sprawie . 

6 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 291/VII r/22 
w sprawie przyjęcia i realizacji pro-
tokołu Zespołu Zarządzania Kryzy-

sowego z dnia 30 listopada 2022 r ., 
rozpatrzonych wniosków złożonych 
do Komisji Socjalnej o przyznanie za-
pomóg losowych plus ich realizacja . 
Przyznane zapomogi opiewają na 
łączną kwotę 4400.00 zł brutto (czte-
ry tysiące czterysta zł 00/100) i po-
chodzą z budżetu Komisji Socjalnej.
Przewodnicząca, Skarbnik oraz Gł. 
Księgowa zapewniły, że wszystkie 
przelewy przyznanych przez radę 
zapomóg socjalno-losowych trakto-
wane są priorytetowo i zostaną do-
konane pilnie – gdyż nasi Członko-
wie już na nie oczekują.

7 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 292/VII r/22 w sprawie 
pokrycia kosztów, celem przedłużenia 
na kolejny okres jednego roku licen-
cji i sprawowania nadzoru autorskie-
go i serwisowego, programów modu-
łowych w dziale księgowości i kadr . 
Ww. programy są niezbędne do 
funkcjonowania tych działów zgod-
nie z przepisami i wymogami admi-
nistracyjnymi. Warte jest podkreśle-
nia, iż działy te wykonują dziesiątki 
skomplikowanych ustawowych ope-
racji dziennie.

8 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 293/VII r/22 
w sprawie przesunięcia środków fi-
nansowych w realizacji planu budże-
towego ORPiP w Gdańsku w 2022 r ., 
podyktowanego stanem rzeczywistych 
kosztów i potrzeb . Galopująca inflacja 
wygenerowała taką potrzebę .

9 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 294/VII r/22 
w sprawie pokrycia kosztów finanso-
wych związanych z organizacją Zjaz-

du Sprawozdawczego VII kadencji 
i Wyborczo-Budżetowego na VIII 
kadencję w zaplanowanym terminie – 
marzec 2023 r .

10 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 295/VII r/22 w sprawie 
odwołania Członka OIPiP w Gdań-
sku z powodu nieprzyznania refunda-
cji przez Komisję ds . Finansowania 
Doskonalenia Zawodowego z tytułu 
ukończenia kursu kwalifikacyjnego 
z pielęgniarstwa rodzinnego . Okrę-
gowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
podtrzymała decyzję Komisji ds . Fi-
nansowania Doskonalenia Zawodowe-
go podyktowaną wymogami tematycz-
nego regulaminu . 

11 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 296/VII r/22 w sprawie 
pokrycia kosztów zakupu rocznej pre-
numeraty dostępu do serwisu GOFIN 
dla działu księgowości i kadrowego . 

12 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 297/VII r/22 w sprawie 
pokrycia kosztów zakupu drukarki la-
serowej dla działu księgowości biura 
OIPiP . Poprzednia jest całkowicie wy-
eksploatowana .

13 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 298/VII r/22 w sprawie 
delegowania przedstawiciela samorzą-
du do pracy w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez Powiślańską Szkołę 
Wyższą w Gdańsku – kurs specjalistycz-
ny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa .

14 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 2801/Z/
VII/2022 do Uchwały Nr 2804/Z/
VII/2022 . Stwierdzenie 2, wpisy 2 . 
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15 . Sprawy bieżące .
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
• informację, iż 19 stycznia 2023 

roku, w Słupsku, we współpra-
cy z OIPiP w Gdańsku, odbę-
dzie się konferencja promująca 
PROJEKT „Wsparcie kształce-
nia podyplomowego pielęgnia-
rek i położnych” realizowany 
we współpracy z Naczelną Radą 
Pielęgniarek i Położnych . Zapra-
szamy Koleżanki i Kolegów do 
aktywnego monitoringu oferty 
kursów, które są realizowane 
w ramach projektu, jak i skorzy-
stania z oferty .

• pismo od Prezes Naczelnej rady 
Pielęgniarek i Położnych, Pani 
Zofii Małas, dotyczące II etapu 
budowy Systemu Samorządu 
Pielęgniarek i Położnych obej-
mującego moduł Centralnego 
rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych, w tym migrację danych 
i danych statystycznych. Pani 
Prezes złożyła podziękowanie za 
dotychczasowe poświęcenie cza-
su i wysiłku włożonego w pro-
jekt, jakim jest nowy system 
dla Samorządu Pielęgniarek 
i Położnych, który ma za zada-
nie służyć nie tylko Okręgowym 
Izbom Pielęgniarek i Położnych, 
ale przede wszystkim naszym 
Koleżankom i Kolegom,

• komunikat w sprawie składania 
wniosków na jesienne postępowa-
nie kwalifikacyjne w dziedzinie 
szkolenia specjalizacyjnego „Chi-
rurgiczna asysta lekarza”,

• informację dotyczącą cudzoziem-
ców posiadających warunkowe 
prawo wykonywania zawodu 
i o uprawnieniu do składania 
oświadczenia o zaprzestaniu wy-
konywania zawodu oraz przy-
sługującym prawie do zmiany 
przynależności do Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych 
w związku z zamiarem zatrud-
nienia w podmiocie leczniczym 
znajdującym się na obszarze 
działania innej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych niż do-
tychczasowa,

• pismo ppor. dr n. o zdr. Agniesz-
ki Dąbrowskiej, Przełożonej 
Pielęgniarek Szpitala i Ambula-
torium z Izbą Chorych Aresztu 
Śledczego w Gdańsku, z dnia 
2 listopada 2022 r. W piśmie 
zawarta jest prośba o wsparcie 
na poziomie centralnym działań 
dotyczących poprawy sytuacji 
zawodowej w Penitencjarnej 
Ochronie Zdrowia Pielęgniarek 
i Pielęgniarzy, będących Funk-
cjonariuszami Służby Więzien-
nej, pełniących służbę w pod-
miotach leczniczych jednostek 
penitencjarnych podległych 
Ministrowi Sprawiedliwości. Pi-
smo, poparcie wniosku, zostało 
przesłane do Pani Zofii Małas, 
Prezes Naczelnej rady Pielę-
gniarek i Położnych oraz do 
Okręgowych Izb Pielęgniarek 
i Położnych w Polsce,

• wyjaśnienie z Ministerstwa Zdro-
wia dotyczące możliwości korzy-
stania z kształcenia podyplomo-
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wego pielęgniarek i położnych 
z Ukrainy, wykonujących zawód 
na podstawie prawa wykonywa-
nia zawodu przyznanego w trybie 
art . 35 a ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej,

• informacje, jakie winny być za-
warte w zaświadczeniu o ukoń-
czeniu kursu kwalifikacyjnego, 
kursu specjalistycznego oraz 
w zaświadczeniu o ukończeniu 
kursu dokształcającego, zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 11 paździer-
nika 2019 r . zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych (Dz . U . poz . 2069),

• komunikat dotyczący kampanii 
edukacyjnej promującej szcze-
pienia dla dzieci wśród Uchodź-
ców z Ukrainy w Polsce pt . „PO-
WIEDZ TAK SZCZEPIENIOM” . 
W ramach projektu planowanych 
jest wiele działań, które są prowa-
dzone od września 2022 r . PANI 
PRZEWODNICZĄCA POPROSI-
ŁA O PROMOWANIE TEJ AKCJI .

• realizację ustawy o najniższych 
wynagrodzeniach i problemy 
z wprowadzeniem jej w życie 
w niektórych placówkach Służby 
Zdrowia; OIPiP w Gdańsku spo-
rządziła pismo informacyjne na 
ten temat do NIPiP  .

16. Pan Grzegorz Sikora, specjalista 
ds. public relations, omówił stronę 
internetową i Facebooka Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku oraz sprawną ich aktu-
alizację, a zwłaszcza starania wkła-

dane w przekaz informacji, aby były 
obiektywne i rzetelne. Podkreślił, iż 
widoczny jest znaczący wzrost licz-
by osób odwiedzających naszą stro-
nę internetową i Facebooka. Chętnie 
czytany jest również biuletyn Infor-
macyjny w wersji elektronicznej, jak 
i tradycyjnej – papierowej.
Pani Przewodnicząca podkreśliła, iż 
w naszej OIPiP nie można narzekać 
na brak informacji.

17. Pani Przewodnicząca mgr Anna 
Czarnecka przedstawiła prezentację 
podsumowującą dynamizm działań 
mijającej VII Kadencji Samorządu Pie-
lęgniarek i Położnych . Poinformowała 
również, iż prezentacje pt . ,,Cyberbez-
pieczeństwo – świadomość i najlepsze 
praktyki” oraz ,,Cyberataki” zostaną 
przesłane Uczestnikom zebrania drogą 
e-mail celem zapoznania i przestrzega-
nia . To bardzo ważne informacje dla 
ORPiP .

18. Skarbnik Pani ewa bogdańska-bóll 
w swojej prezentacji przedstawi-
ła i omówiła wsparcie kształcenia 
podyplomowego dla Pielęgniarek 
i Położnych ze środków unijnych, 
z których mogą skorzystać nasze 
Koleżanki i Koledzy z całego woje-
wództwa. Kształcenie finansowane 
jest w 100% ze środków unijnych, 
a realizowane przez PSW pod egidą 
NIPiP. Wspieramy powyższy pro-
jekt, który realizuje Powiślańska 
Szkoła Wyższa. realizacja na czas 
obecny przebiega bdb.

19. Pani Przewodnicząca Komisji re-
wizyjnej przedstawiła wyniki kon-
troli dotyczącej spraw związanych 
z rejestrem Ochrony Danych Za-

wodowych, podkreśliła duże znacze-
nie w zachowaniu bezpieczeństwa 
w tym zakresie Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych i jego profesjo-
nalizm. 

20. Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła propozycję zor-
ganizowania VIII Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego Pielęgniarek 
i Położnych jako zjazdu jednodnio-
wego. Zarówno Członkowie Okrę-
gowej rady Pielęgniarek i Położ-
nych, jak i Komisja rewizyjna przy-
chylili się do proponowanego roz-

wiązania. Pod uwagę zostały wzięte 
względy finansowe, jak i obowiązki 
zawodowe Delegatów. ZjAZD ZA-
PLANOWANO NA DZIeŃ 25 MAr-
CA 2023. INFOrMACje WKrÓt-
Ce ZOStANĄ UMIeSZCZONe 
NA NASZej StrONIe INFOrMA-
CyjNej, W bIULetyNIe OrAZ 
NA Fb i WySłANe DeLeGAtOM 
NA WSKAZANe PrZeZ NICH AD-
reSy e-MAILOWe.

21 . Zakończenie zebrania .

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

Prezydium
W dniu 23 grudnia 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 1203/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 Komuniko-
wanie interpersonalne w pielęgniar-
stwie .

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1204/VII P/2022 
w sprawie uruchomienia kształcenia 
podyplomowego w formie kursu spe-
cjalistycznego i powołania kierownika . 
Kurs specjalistyczny Podstawy języka 
migowego, program dla pielęgniarek 
i położnych .

6 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1205/VII P/2022 
w sprawie przyjęcia i realizacji pro-
tokołu Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego z dnia 23 grudnia 2022 r ., rozpa-
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trzonych wniosków złożonych do Ko-
misji Socjalnej o przyznanie zapomóg 
losowych plus ich realizacja . Przy-
znane zapomogi opiewają na łączną 
kwotę 15 300.00 zł brutto (piętnaście 
tysięcy trzysta zł 00/100) i pochodzą 
z budżetu Komisji Socjalnej.

7 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły Nr 2805/Z/VII/2022 do Uchwały 
Nr 2816/Z/VII/2022 . Stwierdzenie 
3, wymiana 1, wpis 2, stwierdzenie 
spoza UE 2 (w tym 1 położna), dupli-
kat 1, wygaszenie 45 (w tym 7 położ-
nych i 3 pielęgniarzy) . 

8 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał nr: 478/IPP/PPL/22/C, 479/
IPP/PPL/22/C, 480/IPP/PPL/22/C, 481/
IPA/PPL/22/C w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Rejestr Praktyk 
Zawodowych) wpisu w rejestrze indy-
widualnych praktyk pielęgniarek i po-
łożnych (3 wykreślenia indywidualnych 
praktyk pielęgniarskich i 1 wykreślenie 
indywidualnej praktyki położnej) .

9. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czar-
necka przedstawiła:
• Uchwałę Nr 581 Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych z dnia 
13 grudnia 2022 r . w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie umowy 
z wydawnictwem PWN o świad-
czenie usług i udzielenie licencji na 
świadczenie usług i dostęp do wir-
tualnej czytelni dla Okręgowych 
Izb Pielęgniarek i Położnych,

• Uchwałę Nr 584 Naczelnej rady 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 

13 grudnia 2022 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na aktualizację 
danych w Okręgowym rejestrze 
Pielęgniarek i Okręgowym reje-
strze Położnych przez Centralny 
rejestr Pielęgniarek i Położnych. 
Koszt jednostkowy wykona-
nia takiej czynności dla każdej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych wynosi 100 zł.

10 . Zakończenie zebrania .

W dniu 20 stycznia 2023 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, prowadziła je Wiceprze-
wodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku Marzena Olszew-
ska-Fryc .
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1 . Otwarcie zebrania przez Wiceprze-

wodniczącą Marzenę Olszewską-Fryc . 
Podpisanie listy obecności .

2 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania .

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

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1206/VII P/2023 
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 .

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1207/VII P/2023 
w sprawie wskazania przedstawiciela 
kadry dydaktycznej do pracy w ko-
misji egzaminacyjnej kursu specjali-
stycznego Leczenie ran, program dla 
pielęgniarek w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
OIPiP w Gdańsku .

6 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1208/VII P/2023 
w sprawie wskazania przedstawiciela 
kadry dydaktycznej do pracy w ko-
misji egzaminacyjnej kursu specjali-
stycznego Edukacja i wsparcie kobiety 
w okresie laktacji w zakresie kształ-
cenia podyplomowego prowadzonego 
przez OIPiP w Gdańsku .

7 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1209/VII P/2023 w spra-
wie delegowania przedstawiciela samo-
rządu do pracy w komisji egzaminacyj-
nej w zakresie kształcenia podyplomo-
wego prowadzonego przez Powiślańską 
Szkołę Wyższą w Gdańsku – kurs spe-
cjalistyczny Komunikowanie interper-
sonalne w pielęgniarstwie . 

8 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1210/VII P/2023 w spra-
wie przyjęcia i realizacji protokołu 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
z dnia 20 stycznia 2023 r ., rozpatrzo-
nych wniosków złożonych do Komisji 
Socjalnej o przyznanie zapomóg loso-
wych plus ich realizacja. Przyznane 
zapomogi opiewają na łączną kwotę 
4700.00 zł brutto (cztery tysiące sie-
demset zł 00/100) i pochodzą z bu-
dżetu Komisji Socjalnej. 

9 . Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 1211/VII P/2023 w spra-

wie przyznania pomocy finansowej- 
zapomogi dla pielęgniarki z OIPiP 
w Płocku . Wsparcie finansowe przy-
znane zostało w wysokości 300.00 zł 
brutto (trzysta zł 00/100) z budżetu 
Komisji Socjalnej.

10 . Przedstawienie i omówienie projek-
tu Uchwały Nr 1212/VII P/2023 
w sprawie kontynuacji polisy Gru-
powego Ubezpieczenia od Na-
stępstw Nieszczęśliwych Wypad-
ków dla osób działających w Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku .

11 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1213/VII P/2023 
w sprawie kontynuacji polisy ubez-
pieczenia mienia i odpowiedzialności 
cywilnej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku . 

12 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1214/VII P/2023 
w sprawie zakupu publikacji książ-
kowej „Medalistki . Ich droga do 
medalu im . Florence Nightingale”– 
autorstwa Grażyny Gierczak, Kry-
styny Wolskiej-Lipiec, Małgorzaty 
Marcysiak .

13 . Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwa-
ły Nr 2817/Z/VII/2023 do Uchwa-
ły Nr 2836/Z/VII/2023 . Stwierdze-
nie 3 (w tym 1 położna), stwierdzenie 
spoza UE 5 ( w tym 1 położna), wykre-
ślenia 3, wpis 4 (w tym 1 pielęgniarz), 
duplikat 1, ograniczone 1, staż adapta-
cyjny 1, zrzeczenie 2 .

14 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1215/VII P/2023 
w sprawie wskazania przedstawi-
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ciela kadry dydaktycznej do pracy 
w komisji egzaminacyjnej kursu 
kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielę-
gniarstwo operacyjne dla pielęgnia-
rek w zakresie kształcenia podyplo-
mowego prowadzonego przez OIPiP 
w Gdańsku .

15. Sprawy bieżące.
Pani Wiceprzewodnicząca Marzena 
Olszewska-Fryc przedstawiła:
- APeL Komisji ds. recept 

działającej przy OIPiP 
w Gdańsku przesłany do Mi-
nistra Zdrowia Adama Nie-
dzielskiego o pilne stworze-
nie zapisów legislacyjnych 
dla pielęgniarek i położnych 
uprawnionych do samodziel-
nej ordynacji leków i wy-
pisywania recept (mgr piel. 
lub mgr poł. lub specjalista 
pielęgniarstwa, posiadający 
uprawnienia do samodziel-
nej ordynacji i preskrypcji 
określonych leków i wyrobów 
medycznych), w celu umożli-
wienia ordynowania szczepio-
nek p/grypie i wystawiania na 
nie recept oraz umożliwienia 
wystawiania skierowań na 
szczepienia p/COVID-19 dla 
pacjentów niebędących oby-
watelami rP oraz nieposiada-
jących takich skierowań, 

- informację, iż w związku z in-
tensyfikacją działań przedwybor-
czych i rozszerzeniem działań 
Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go następuje zmiana w składzie 
osobowym Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego,

- pismo od Wiceprezes Naczelnej 
rady Pielęgniarek i Położnych 
Pani Marioli łodzińskiej do Wo-
jewody Pomorskiego z prośbą 
o podjęcie działań celem zasze-
regowania pielęgniarek syste-
mu posiadających specjalizację 
zgodnie z kwalifikacjami wy-
maganymi w art. 3 pkt 6 usta-
wy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym ratownictwie 
Medycznym (t.j. Dz.U. z 2022 r., 
poz.1720 ze zm.) do właściwej 
grupy zawodowej wskazanej 
w załączniku do ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1081 ze 
zm.). Pismo zostało skierowa-
ne z powodu nieprzestrzegania 
zapisów powyżej wskazanej 
ustawy przez niektórych praco-
dawców,

- pismo z Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych o przesłanie pro-
pozycji dziedzin priorytetowych 
szkoleń specjalizacyjnych (dla 
poszczególnych województw, 
w tym Województwa Pomorskie-
go), które będą stanowiły przed-
miot zamówienia podczas wy-
boru organizatorów kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek 
i położnych, prowadzących spe-
cjalizacje dofinansowane w roku 
2023 ze środków publicznych 
przeznaczonych na ten cel w bu-
dżecie państwa . Pismo zawiera 

załącznik – liczbę pielęgniarek 
i położnych, które uzyskały ty-
tuł specjalisty w poszczególnych 
dziedzinach kształcenia w la-
tach 2002-2022 . Po szczegóło-
wej analizie zapotrzebowania 
w naszym środowisku zostanie 

przesłana propozycja dotyczą-
ca szkoleń specjalizacyjnych do 
NIPiP .

16 . Zakończenie zebrania .

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

Notatka z posiedzenia 
Rady Pomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ

W dniu 5 grudnia 2022 r . odbyło się posie-
dzenie Rady Pomorskiego Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ w Gdańsku . Posiedzenie 
poprowadził Przewodniczący Rady Józef 
Partyka . W posiedzeniu udział wzięli: 
członkowie Rady, Dyrekcja NFZ, obser-
watorzy z ramienia samorządów zawodo-
wych zawodów medycznych i zaproszona 
na posiedzenia pani Katarzyna Gierat-Ha-
poniuk, która zakończyła swoją działal-
ność w Radzie w charakterze obserwatora 
z ramienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów, 
której Pan Przewodniczący Rady i Pani 
Dyrektor NFZ wręczyli podziękowania za 
współpracę . 
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli 
protokół z poprzedniego posiedzenia – 
nikt nie wniósł żadnych uwag . 
Kolejnym punktem posiedzenia było 
przedstawienie skarg i wniosków z III 
kwartału, które wpłynęły do NFZ w Gdań-

sku . Sprawozdanie przedstawiła pani Jo-
anna Erecińska – zastępca dyrektora ds . 
medycznych NFZ . W III kwartale wpły-
nęło 460 spraw wymagających podjęcia 
dalszych czynności, udzielono 4085 in-
formacji telefonicznych i 3694 informacje 
udzielone podczas obsługi bezpośredniej . 
Skarg wpłynęło 42, w tym 32 na ograni-
czony dostęp do świadczeń, 5 na jakość 
świadczeń i 5 na działalność oddziału . Na 
świadczeniodawców wpłynęły następu-
jące skargi: AOS – 5, POZ – 17, leczenie 
szpitalne – 7, leczenie stomatologiczne 
– 5, lecznictwo uzdrowiskowe – 1 . Roz-
patrzono 22 skargi, w toku pozostaje 15, 
3 przekazano do rozpatrzenia w innych 
oddziałach NFZ, 2 pozostawiono bez roz-
patrzenia . 
Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ 
w III kwartale 2022 r . wystosował pisma 
do świadczeniodawców przypominają-



66 Biuletyn Informacyjny  nr 12/2022 - 1/2023 67

ce o konieczności przestrzegania zasad 
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 
wynikających z podpisanej umowy z Fun-
duszem oraz obowiązujących przepisów 
dotyczących w szczególności: rejestracji 
pacjentów, honorowania uprawnień szcze-
gólnych, pobieranych opłat, poprawnej 
ewidencji kolejek oczekujących oraz sku-
tecznej komunikacji . 

Pan Przewodniczący podziękował za 
przedstawienie danych . Kolejnym punk-
tem posiedzenia były wolne wnioski . Pan 
Przewodniczący przedstawił wniosek 
złożony przeze mnie jako obserwatora 
z ramienia OIPiP, przesłany drogą elektro-
niczną do oddziału NFZ, aby obserwatorzy 
otrzymywali materiały, które będą przed-
miotem posiedzeń Rady . Obserwatorzy 
otrzymują tylko zaproszenie i porządek 
obrad, nie mają dostępu do materiałów tak 
jak członkowie Rady . Pan Przewodniczący 
poinformował, że po konsultacji z radcami 

KOMUNIKAT 
dla Delegatów 

na VIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

TERMIN: 25 marca 2023 r. (sobota)

MIEJSCE ZJAZDU: Hotel Novotel Marina, 80-342 Gdańsk ul. Jelitkowska 20

MAKSYMALNY CZAS ZJAZDU PLANOWANY od 8:00 do max. 20:00

Uwaga! Szanowni Delegaci – w przypadku zmiany adresu e-mail do 
korespondencji, który wpisali Państwo w Karcie Delegata – VIII Kadencji 

na wyborach DELEGATÓW, prosimy o dokonanie jego aktualizacji 
i przesłanie informacji aktualizacyjnej na adres:

iodo@oipip.gda.pl

Uwaga nr 2! Delegatów, którzy nie otrzymali 
(np. m. in. z powodu dezaktualizacji wskazanego wcześniej 

w KARCIE DELEGATA adresu poczty elektronicznej lub z innej przyczyny) 
materiałów zjazdowych z poprzednich lat wysyłanych przez naszą OIPiP 

w Gdańsku drogą e-mail podyktowaną przede wszystkim sytuacją 
epidemiczną, prosimy o przesłanie aktualnego adresu e-mail z informacją 

o brakach na adres: iodo@oipip.gda.pl

Uwaga nr 3! W sytuacji gdy Delegatka/Delegat potrzebuje dzień wolny 
od pracy w sobotę 25 marca 2023 roku, prosimy o przesłanie informacji 

w tym zakresie Sekretarzowi ORPiP – Pani Jolancie Zając:
sekretarz@oipip.gda.pl

SEKRETARZ PO PAŃSTWA ZGŁOSZENIU WYSTĄPI Z PISMEM 
Z KONKRETNĄ TEMATYCZNĄ PODSTAWĄ PRAWNĄ DO PAŃSTWA 

PRACODAWCÓW O UDZIELENIE DNIA WOLNEGO NA DZIEŃ WYBORÓW

W razie pytań czy niejasności można dzwonić pod nr tel. 698-686-459.

prawnymi zostaną przedstawione zmiany 
do regulaminu, które umożliwią dostęp do 
materiałów dla obserwatorów i które będą 
głosowane przez członków Rady na kolej-
nym posiedzeniu . Innych wniosków nie 
było . Posiedzenie zakończono . Pan Prze-
wodniczący i Pani Dyrektor NFZ zapro-
sili wszystkich obecnych na poczęstunek 
świąteczny . Złożyli wspólnie życzenia 
świąteczno-noworoczne . W imieniu wła-
snym oraz Prezydium ORPiP również zło-
żyłam życzenia wszystkim i wręczyłam 
każdemu kalendarz ścienny naszej OIPiP . 
Otrzymałam podziękowania i życzenia dla 
wszystkich pielęgniarek i położnych, któ-
re Państwu przekazuję: Spokojnych, rado-
snych świąt i wszystkiego, co najlepsze 
w Nowym Roku!

mgr Aldona Rogala 
Obserwator z ramienia OIPiP w Gdańsku

Zapraszamy na FANPAGE
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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NOWE STAWKI 
OPŁAT i SKŁADEK
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Laureaci Konkursu LIDERKI/
LIDERZY PIELĘGNIARSTWA 
ONKOLOGICZNEGO 2022

Komisja ds . Programu Edukacji Onko-
logicznej przyznała Nagrodę Główną za 
publikację z zakresu pielęgniarstwa onko-
logicznego przygotowaną przez dr Renatę 
Piotrkowską, dr . Piotra Jarzynkowskiego 
i dr Janinę Książek pod tytułem „Analiza 
poziomu satysfakcji z pracy wśród pielę-
gniarek onkologicznych – badanie wstęp-
ne”, opublikowaną w Long-Term Care 
Nursing International Quarterly . Satysfak-
cja z pracy w grupie zawodowej pielęgnia-
rek to temat bardzo aktualny, a jej poziom 
może mieć poważne konsekwencje dla 
systemu ochrony zdrowia . Wyniki badań 
potwierdziły, że pielęgniarki są zadowolo-
ne z pracy na rzecz pacjentów onkologicz-
nych, zarówno z robienia czegoś dobrego 
dla innych, jak i z ważności swojej pracy . 
Najmniej satysfakcjonującymi elementami 
były: możliwość awansu, szansa na objęcie 
coraz to wyższych stanowisk, sposób oce-
ny pracy i system wynagradzania pracy .
Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkur-
su LIDerKI/LIDerZy PIeLĘGNIAr-
StWA ONKOLOGICZNeGO 2022 była 
adresowana do pielęgniarek i pielęgniarzy 
zatrudnionych we wszystkich rodzajach 
podmiotów medycznych lub wykonują-
cych swój zawód w ramach praktyki zawo-
dowej . Formuła tego konkursu była ukie-
runkowana na promowanie specjalności 
pielęgniarstwa onkologicznego, poprawę 

jakości świadczeń zdrowotnych oraz bez-
pieczeństwo pacjenta .
Program Edukacji Onkologicznej został 
stworzony we współpracy z Polskim To-
warzystwem Onkologii Klinicznej, w ra-
mach którego działa Akademia Pielęgniar-
stwa Onkologicznego, oraz Fundacją „Tam 
i z powrotem” w celu upowszechniania 
i propagowania wiedzy o chorobie nowo-
tworowej .

dr n.med. Renata Piotrkowska
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

p.o. kierownika 
Specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego

Członkini Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Onkologicznych

Strona internetowa PeO: 
www .programedukacjionkologicznej .pl
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Zmiany w wykazie wyrobów 
medycznych na zlecenie
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INFORMACJA DLA 
PIELĘGNIAREK SZKOLNYCH

SP ZOZ MSWiA w Gdańsku zatrudni pielęgniarki operacyjne:
miejsce zatrudnienia: blok Operacyjny

Oferta dotyczy:
• pracy jednozmianowej w pełnym wymiarze zatrudnienia
• forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna

Wymagania:
• kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
• aktualne prawo wykonywania zawodu,
• mile widziane doświadczenie zawodowe we wskazanym zakresie 

Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu.

Kontakt:
Pielęgniarka Naczelna: II piętro, p .335, tel . (58) 309-83-20, e-mail: k .bialek@zozmswia .gda .pl
Dział Kadr: II piętro, p .334, tel . (58) 309-82-70, e-mail: kadry@zozmswia .gda .pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w Gdańsku



78 Biuletyn Informacyjny  nr 12/2022 - 1/2023 79

W dniu 29 .11 .2022 r . odbyło się spotkanie 
Komisji ds . Domów Pomocy Społecznej 
przy OIPiP w Gdańsku, które zostało zor-
ganizowane w Domu Pomocy Społecznej  
ul . Polanki 121 – Gdańsk . Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele komisji oraz pielę-
gniarki koordynujące pracujące w Domach 
Pomocy Społecznej z terenu powiatu . 
Nasze spotkanie uświetniła swoją obec-
nością Pani Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych mgr Anna 
Czarnecka . Jednocześnie była to okazja do 
omówienia spraw bieżących oraz porusze-
nia spraw problemowych, które dotykają 
personel pielęgniarski pracujący w Do-
mach Pomocy Społecznej – głównie ka-
drowych . Przewodnicząca podziękowała 
Komisji za aktywność w działaniu i legi-
slacji poprzez opiniowanie tematycznych 
aktów prawnych .
Spotkanie było też okazją do szerokich, in-
tensywnych rozmów i wymiany doświad-

czeń oraz praktycznych porad, co jest war-
tością dodaną naszych spotkań, konferencji 
i szkoleń, a także podsumowaniem dotych-
czasowej działalności komisji .
Mieliśmy również możliwość zwiedzania 
wspaniałego Domu Pomocy Społecznej – 
dzięki życzliwości Pani Dyrektor Placówki 
Danuty Podogodzkiej-Oleńko oraz naszej 
serdecznej Koleżanki Kierownik Działu 
Pielęgniarsko-Opiekuńczego Teresy Be-
ling . DPS jest imponujący, gdyż przeszedł 
gruntowny remont i teraz jest placówką 
w pełni nowoczesną i bardzo przyjazną 
mieszkańcom – dostosowaną do wszelkich 
niepełnosprawności .

Nasza praca nie jest łatwa, 
ale jest bardzo przyjazna.

mgr Danuta Mataczyńska 
Przewodnicząca Komisji ds. DPS

Spotkanie podsumowujące rok 
2022 w DPS woj. pomorskiego
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Pismo NIPiP
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12/2022 i 1/2023

Nagrody:
1.

2.

3.

4.

2 koszulki
ufundowane przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 31 marca 2023 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 12/2022 i 1/2023
Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, telefon kontaktowy, odpowiedzi: 1..., 2 ..., 3 ..., 4 ...
Tylko wiadomości e-mail zawierające wszystkie informacje będą brały udział w losowaniu nagród!

Spotkanie podsumowujące rok 2022 
w DPS woj. pomorskiego odbyło się:
A) 28 listopada
B) 29 listopada
C) 30 listopada

Wręczenie nagród Hipokrates 
Pomorza 2022 odbyło się:
A) 20 listopada
B) 21 listopada
C) 22 listopada

VIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku odbędzie się:
A) 23 marca
B) 25 marca
C) 28 marca

Spotkanie Rady Społecznej 
115 Szpitala Wojskowego 
z Przychodnią SPZOZ w Helu odbyło się:
A) 11 grudnia
B) 12 grudnia
C) 13 grudnia

2 nagrody
ufundowane przez

Porady prawne

Czy grafik zbiorczy może być do wglądu u pielęgniarki oddziałowej,
 a każda z pielęgniarek może dostać indywidualny grafik 

swojej pracy?

Informuję, że zgodnie z art . 129 § 3 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r . – Kodeks pracy 
(Dz . U . z 2022 r . poz . 1510 ze zm .) rozkład 
czasu pracy danego pracownika może być 
sporządzony – w formie pisemnej lub elek-
tronicznej – na okres krótszy niż okres roz-
liczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 
1 miesiąc . Pracodawca przekazuje pracow-
nikowi rozkład czasu pracy co najmniej 
na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy 
w okresie, na który został sporządzony ten 
rozkład . Zgodnie z literalnym brzmieniem 
przepisu na pracodawcy ciąży obowiązek 
fizycznego przekazania pracownikowi 
(w formie pisemnej lub elektronicznej) spo-
rządzonego na dany okres rozliczeniowy 
harmonogramu czasu pracy, na co najmniej 
7 dni przed rozpoczęciem okresu, na który 
rozkład ten został sporządzony . Przepis nie 
przewiduje od tej zasady żadnego wyjątku . 
Przepisy prawa pracy nie nakazują, aby pra-
cownik udokumentował fakt zaznajomienia 
się z obowiązującym go rozkładem czasu 
pracy, np . składając własnoręczny podpis . 
Pracodawca może jednak wymagać tego od 
pracowników . W takim jednak przypadku 
powinien wprowadzić odpowiednie regula-
cje do obowiązujących w zakładzie pracy 
aktów wewnątrzzakładowych (np . do regu-
laminu pracy) . 

Opracowywanie grafików na potrzeby 
związane z zapewnieniem prawidłowej or-
ganizacji pracy wymaga przetwarzania da-
nych osobowych pracowników w niezbęd-
nym zakresie . Tym samym pracodawca, 
chcąc wypełnić prawny obowiązek, jakim 
jest zapewnienie właściwej organizacji pra-
cy, ma prawo przetwarzać dane osobowe, 
w tym umieszczać grafiki w miejscu do-
stępnym dla pracowników . Ponieważ za-
kres danych osobowych, o których mowa 
w pytaniu, jest bardzo ograniczony i zwy-
kle są to dane doskonale znane innym pra-
cownikom, pracodawca nie ma obowiązku 
pozyskiwania zgód pracowników na prze-
twarzanie danych w związku z konieczno-
ścią opracowania i udostępniania grafików .
Zatem udostępnianie grafiku pracownikom 
powinno odbywać się w sposób przyjęty 
w zakładzie pracy .

Marzenna Przytocka-Należyty
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku
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Przetaczanie krwi

Informuję, że sposób szkolenia pielęgnia-
rek i położnych dokonujących przetaczania 
krwi i jej składników, w tym wykaz umie-
jętności związanych z przetaczaniem krwi 
i jej składników będących przedmiotem 
szkolenia oraz tryb wydawania zaświad-
czenia o odbytym szkoleniu i jego wzór, 
reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 16 maja 2017 r . w sprawie szkole-
nia pielęgniarek i położnych dokonujących 
przetaczania krwi i jej składników (Dz .U . 
t .j . z 2021 r . poz . 2027) . 

Imienną listę pielęgniarek (położnych) 
uprawnionych do przetoczeń i czynności 
związanych z tym zabiegiem, posiadają-
cych zaświadczenie o odbyciu szkolenia, 
ustala naczelna pielęgniarka (położna) lub 
osoba nadzorująca pracę pielęgniarek (po-
łożnych), w porozumieniu z ordynatorem 
lub inną osobą kierującą jednostką lub ko-
mórką organizacyjną zakładu leczniczego 
podmiotu leczniczego (§ 3 ust . 3 rozporzą-
dzenia) .
W przypadku stanu zagrożenia epide-
micznego albo stanu epidemii ważność 
zaświadczeń ulega przedłużeniu o 6 mie-
sięcy, licząc od dnia upływu ich ważności 
(§ 6a ust. 1 w sprawie szkolenia pielęgnia-
rek i położnych dokonujących przetaczania 
krwi i jej składników) . 
Ponadto kierownik jednostki organizacyj-
nej publicznej służby krwi, który wydał 
zaświadczenie, może podjąć decyzję o jego 
przedłużeniu o 6 miesięcy, licząc od dnia 
upływu jego ważności, w przypadku nie-
bezpieczeństwa szerzenia się zakażenia 
lub choroby zakaźnej, które może stano-

wić zagrożenie dla zdrowia publicznego, 
zwłaszcza wystąpienia choroby szcze-
gólnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej 
albo innych nadzwyczajnych okoliczności 
zagrażających życiu i zdrowiu wielu osób 
(§ 6a ust. 2 rozporządzenia) .

W przypadku nieustania okoliczności bę-
dących podstawą przedłużenia ważności 
zaświadczeń w wyżej opisany sposób waż-
ność zaświadczeń może zostać przedłużona 
o dalszy czas określony, nieprzekraczający 
3 miesięcy . 

Mogą też zostać przeprowadzone szkole-
nia podstawowe i uzupełniające, w formie 
zdalnej, gdy na terenie właściwości jed-
nostki istnieje ryzyko braku dostatecznej 
liczby personelu uprawnionego do wyko-
nywania tego zabiegu (§ 6a ust . 3 rozpo-
rządzenia) . Decyzję w tym zakresie podej-
muje kierownik jednostki organizacyjnej 
publicznej służby krwi, który wydał za-
świadczenie . Przepisy prawa dopuszczają 
przeprowadzanie szkoleń w formie zdalnej 
w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia 
epidemicznego, stanu epidemii albo w ra-
zie niebezpieczeństwa szerzenia się zaka-
żenia lub choroby zakaźnej, które może sta-
nowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, 
zwłaszcza wystąpienia choroby szczegól-
nie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej lub 
innych nadzwyczajnych okoliczności za-
grażających zdrowiu i życiu wielu osób, 
w szczególności o charakterze siły wyższej 
(§ 4 rozporządzenia) .

Jeśli ostatni dzień ważności zaświadczenia 
upływa w okresie 3 miesięcy od ustania 

okoliczności będących podstawą przedłu-
żenia ważności, ważność zaświadczenia 
może zostać przedłużona o 3 miesiące 
przez kierownika jednostki organizacyjnej 
publicznej służby krwi, który je wydał, je-
żeli w tym okresie nie jest możliwe – rów-
nież w formie zdalnej – przeprowadzenie 
szkolenia uzupełniającego, o którym mowa 
w § 2 ust . 3 rozporządzenia . Wniosek 

o przedłużenie ważności zaświadczenia 
należy złożyć najwcześniej na 30 dni przed 
upływem ważności zaświadczenia, nie 
później jednak niż w ostatnim dniu okresu 
ważności .

Marzenna Przytocka-Należyty
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku

Gratulacje i podziękowania

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

Kilkanaście Pielęgniarek 
ze Szpitala Specjalistycznego w Prabutach 

zrealizowało kursy specjalistyczne: 
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa 

dla dorosłych oraz 
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG, 

sfinansowane w ramach reakcji 
Unii na pandemię COVID-19 

ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego . 

Organizator –
Powiślańska Szkoła Wyższa z Kwidzyna 
przygotowała i zrealizowała kształcenie 

podyplomowe profesjonalnie 
pod względem merytorycznym 

i organizacyjnym . 

Dziękujemy 
Pani Prezes

Grażynie Stachowicz 
i Dyrektorowi ds. Pielęgniarstwa 

Panu Piotrowi janiewiczowi 
za wsparcie, tzn . udzielenie urlopu 

szkoleniowego i sfinansowanie kosztów 
delegacji . Było to dla nas duże wsparcie 

ze strony pracodawcy, warte naśladowania .
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Z okazji zakończenia 
długoletniej współpracy 

z placówką medyczną Vita med 
w Gdyni na Pustkach Cisowskich 

składamy 
serdeczne podziękowania dla 
koleżanki Marzeny Szelewy 

za trud pracy, życzliwość 
oraz profesjonalizm . 

Dziękujemy za zaangażowanie 
i wsparcie, na które zawsze 

mogliśmy liczyć .
 

Życzymy samych przyjemnych 
chwil, dużo zdrowia,

szczęścia i pomyślności na nowym 
etapie życia .

„Wszystko to, czego dotknie Miłość 
staje się nieśmiertelne”.

 R. Roland

Koleżankom Pielęgniarkom 
z Oddziału Intensywnej Terapii 

w Szpitalu w Kartuzach
emilii Wesołowskiej
Lucynie jelińskiej

justynie bojanowskiej
składam 

z całego serca podziękowania 
za wspaniałą opiekę, 

profesjonalizm i ogromną empatię,
 jaką okazały mojej 
Ukochanej Mamie 

w ostatnich dniach Jej życia .

Z wyrazami wdzięczności
Danuta Adamczyk-Wiśniewska

OIPiP w Gdańsku 
po otrzymaniu wyników KONKURSU 

ogłoszonego przez 
Akademię Pielęgniarstwa 
Onkologicznego/Program 
edukacji Onkologicznej 

składa 
gratulacje jego LAUREAtOM!

Wyniki ogłoszono 12 stycznia 2023 r ., 
a Laureaci to Członkowie 

OIPiP w Gdańsku:
dr renata Piotrkowska
dr Piotr jarzynkowski

dr janina Książek 
Gratulujemy i dziękujemy 

za aktywność i zaangażowanie!
 

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
 mgr piel. Anna Czarnecka

Naszej koleżance 
Oddziałowej Bloku Operacyjnego 

Danucie Maciuk-Habas 
składamy 

najserdeczniejsze podziękowania 
za długoletnią współpracę, 

ogromne nieprzeciętne zaangażowanie 
i serce włożone w tak trudną pracę .

Zarząd oraz koleżanki i koledzy ze
Szpitali Tczewskich SA

Serdecznie dziękujemy naszej koleżance Annie bojanka, Oddziałowej OIT 
Szpitali Tczewskich, za wspólnie spędzone chwile i możliwość współpracy . 
Życzymy powodzenia i samych sukcesów na najbliższe dni, miesiące i lata .

Zarząd oraz koleżanki i koledzy ze Szpitali Tczewskich SA
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Moje wspomnienie Kseni
Na peronie tczewskim stoją 
dwie nastolatki oczekują-
ce na pociąg elektryczny 
w kierunku Gdańska . Młod-
sza dziewczynka, o twarzy 
cherubinka okolonej burzą 
ciemnych loków, uśmie-
cha się do swojej być może 
współtowarzyszki podróży, 
uśmiech ma taki, że top-
nieją od niego lody Alaski 
(teraz już wiemy skąd glo-
balne ocieplenie) . Śmieją 
się jej usta, oczy . Wsiadamy 
i zaczynamy dziewczyńskie 
szczebioty niczym dwie SI-
KORECZKI . Skąd? Dokąd? 
Jak masz na imię, ile lat? 
Wiele innych pytań . Oka-
zuje się, że krucha, nieduża 
dziewczynka ma na imię 
KSENIA . Jakże pasujące 
do tej Kseni, którą dane mi 
było poznawać długie lata . Imię pocho-
dzenia greckiego, oznaczające kobietę 
gościnną, życzliwą wobec obcych . Wra-
cajmy jednak do wspomnień . Wysiadłyśmy 
z tej pierwszej naszej wspólnej podróży 
w Pszczółkach, gdzie był dom rodzinny 
mojej towarzyszki . Ja miałam przesiąść 
się na inny pociąg do Skarszew, który miał 
przyjechać za niecałą godzinę . Pożegnałam 
się i powiedziałam, że poczytam książkę . 
- Co czytasz? - O Klementynie, która lubi 
kolor czerwony . - Pożyczysz? - Pewnie . 
- Eeee, co będziesz tutaj czytała na pero-

nie, chodź ze mną na zupę, moja Mamunia 
obiecała ugotować pyszną pomidorową . 
Poszłam . Była pomidorowa, ciasteczko 
na deser… i zaproszenie ,,na kiedy tylko 
chcesz” . Ksenia zawsze do swojej mamy 
zwracała się MAMUNIU, wiem również, 
że tak pieszczotliwie zwracali się potem do 
Niej córcia Ulka i syn Kamil . 

To był rok 1975 . Ja, uczennica LM w Tcze-
wie, miałam 17 lat i chodziłam do drugiej 
klasy, Ksenia miała lat 15 i chodziła do 
klasy pierwszej . Bardzo się polubiłyśmy . 

Dzień bez widoku roześmianej buzi mojej 
przyjaciółki był dla mnie dniem straconym . 

Minęło 5 lat, skończyłam LM, rozpoczęłam 
pracę na oddziale Chirurgii Klatki Piersio-
wej, Serca i Naczyń Krwionośnych 4c . Tak 
brzmiała pierwotnie nazwa oddziału 4c . Po 
dwóch latach dołączyła do mnie Ksenia . 
Radości nie było końca . Jednak Ksenia lu-
biła adrenalinę, lubiła, jak się coś bardzo 
dynamicznie działo . Praca na oddziale to 
nie był Jej świat . Po dwóch latach zwerbo-
wał ją do siebie p . Hary, szef Ambulatorium 
Chirurgicznego i tam się Ksenia odnalazła . 
Nigdy już nie chciała wrócić na oddział . 
Ponieważ pracowałyśmy niedaleko siebie, 
nadal się widywałyśmy . Ja w międzyczasie 
wyszłam za mąż, Ksenia poznała swoje-
go przyszłego męża Jerzego . Wsiąkłyśmy 
nieco w swoje damsko-męskie życie… do 
dnia 25 grudnia 81 roku, kiedy to trzeba 
było podać do chrztu mojego miesięczne-
go zaledwie synka . Od 13 dni trwał stan 
wojenny . Każdy mówił, że będzie wojna 
i małe dzieci chrzczono jak najprędzej . 
Nawet tuż po urodzeniu . Chrzest miał się 
odbyć w kościele na Zaspie . Okazało się, że 
moja siostra mieszkająca w Gdyni nie może 
mojego dziecka podać do chrztu, ponieważ 
nie ma uprawnień, aby przekroczyć granicę 
między Gdynią a Gdańskiem . Pierwsze, co 
przyszło mi na myśl to to, aby zadzwonić 
do Kseni . Zastałam Ją na końcówce dyżuru 
nocnego . Wysłuchała mojego łzawego bia-
dolenia i natychmiast mnie zdyscyplinowa-
ła . ,,Nie rycz – daj cyca dziecku, ja kiedy 
skończę dyżur, ogarnę się, będę na godzinę 
przed chrztem u Was w domu . Zobaczysz, 
twój syn będzie miał świetną chrzestną” . 
Dotarła punktualnie, ze swoim narzeczo-
nym, a obecnym mężem Jerzym . Ksenia 

jakby wróciła z Majorki, pachnąca, ele-
gancka, zero zmęczenia po nocnym dyżu-
rze . Jerzy wytworny . Jak Oni dotarli na czas 
przez to osiedle na Zaspie, gdzie mieszkał 
Lech Wałęsa, Bóg jeden wie . Trzeba było 
pokonać kordony MO i wojska . Wtedy zro-
zumiałam, że dla Kseni nie ma rzeczy nie-
możliwych . Przez te wszystkie lata Ksenia 
nigdy nie dała odczuć Pawłowi, że została 
jego mamą chrzestną z konieczności . Była 
wspaniałą ciocią dla mojego Dziecka . 

Ona nie robiła niczego połowicznie . Nawet 
małe rzeczy wykonywała z wielką staran-
nością i pasją . W naszym dorosłym życiu 
wiele razy mnie wspierała . Kiedy zaczy-
nałam rozmowę od przeprosin, że późno, 
że obudziłam, urywała w pół słowa – ,,Do 
brzegu, mów o co chodzi, zobaczymy, co 
da się zrobić” . Nawet jeżeli była na urlo-
pie, zawsze pomogła rozwiązać problem . 
W swojej pomocy była skuteczna tak da-
lece, że zrozumiałam, jak wiele osób po-
magało Jej rozwiązywać nieswoje przecież 
problemy . Pozyskała w środowisku przez 
te 40 lat pracy na Oddziale Ratunkowym 
ogromną sympatię i szacunek, ja i moja Ro-
dzina po prostu Ją kochaliśmy . Nie chciała 
iść na emeryturę, bo w pracy zawsze była 
aktywna i młoda . . .

Kseniu, wsiadłyśmy do pociągu, odjechał 
hen w życie . Wysiadłaś tak nagle i niespo-
dziewanie, bez pożegnania, ja jeszcze jadę, 
ale kiedy będzie moja stacja, obiecuję Cię 
odnaleźć . Obiecuję .

Sercem, z wykształcenia 
i praktyki Pielęgniarka 

Teresa Gruszczyńska
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Z żałobnej karty
„Spieszmy się kochać ludzi, 

tak szybko odchodzą...”.
 

Koleżance Karolinie Marciniak
płynące z głębi serc wyrazy współczucia

 z powodu śmierci
MAMy
składają 

koleżanki i koledzy 
z NZOZ Diaverum w Gdyni

Wyrazy głębokiego współczucia 
 i słowa wsparcia 

 Pani Dyrektor ds . Pielęgniarstwa 
 Annie Kosowskiej 
z powodu śmierci
 teŚCIOWej 

 składa
Kadra Kierownicza Pionu Pielęgniarstwa 

ze Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie Sp . z o .o .

Wyrazy współczucia i słowa wsparcia 
po śmierci 
MAtKI 

kierujemy do 
dr Doroty Gregorowicz-Warpas 
z Działu Epidemiologii Szpitala 

Specjalistycznego w Kościerzynie . 
Pielęgniarki i Pielęgniarze

„...Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych...”.

Naszej Koleżance
ewie janus

szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

WUjKA
składają

Naczelna Pielęgniarka,
Pielęgniarka Oddziałowa

oraz
współpracownicy z Oddziału 

Gastroenterologii
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

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

  Naszej Koleżance 
 reginie Machalicy

 najszczersze wyrazy współczucia
 z powodu śmierci

 brAtA
 składają

 Naczelna Pielęgniarka,
 Pielęgniarka Oddziałowa

 oraz 
 współpracownicy z Oddziału 
Kardiologii SP ZOZ MSWiA 

w Gdańsku

Pani Marioli Księżopolskiej 
szczere kondolencje i słowa otuchy 

z powodu śmierci 
MAMy 
składają 

lekarze z Kliniki Gastroenterologii 
i Hepatologii UCK w Gdańsku

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

Koleżance emili bazychowskiej 
płynące z głębi serc wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
tAty

składają 
Zarząd i członkowie OZZPiP 

przy Szpitalu Specjalistycznym 
w Kościerzynie

Kondolencje dla naszej Koleżanki
Danuty Adamczyk-Wiśniewskiej.

Z wielkim bólem przyjęliśmy
informację o odejściu

UKOCHANej MAMy.
W imieniu OIPiP w Gdańsku 

chciałabym wyrazić 
wielkie wyrazy współczucia .

Łączymy się w bólu i poczuciu żałoby .

Z wyrazami szacunku,
Anna Czarnecka

Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Naszej Koleżanki

Pielęgniarki Oddziałowej 
Kliniki Chirurgii Naczyniowej

Kariny Szulc
z powodu śmierci 

tAty
składają 

koleżanki i koledzy z Kliniki 
Chirurgii Naczyniowej UCK w Gdańsku

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

Naszej Koleżance 
 Natalii rutkowskiej

 wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu śmierci

 teŚCIOWej
 składają

 Naczelna Pielęgniarka 
 oraz 

 współpracownicy 
z Oddziału Chirurgicznego

 SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

„Kochany człowiek nigdy nie umiera,
w naszych sercach pozostaje na zawsze”.

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla naszej koleżanki 

renaty Kotwicy
z powodu śmierci 

tAty
składają 

koleżanki i koledzy 
z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

w Gniewie
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Pani Małgorzacie jadanowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 
tAty I brAtA 

składają 
lekarze z Kliniki Gastroenterologii 

i Hepatologii UCK w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

 OjcA ZygMUNtA tyLIcKIEgO
składają 

Pani Ordynator dr med. Marii Czubek
pracownicy Oddziału Dermatologii 

Szpitala św . Wojciecha

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy 
naszą wspaniałą Koleżankę

Pielęgniarkę Klinicznego Oddziału 
Ratunkowego UCK w Gdańsku 

KSeNIĘ SIKOrA. 
Są ludzie, którzy wypełniają 

sobą przestrzeń jak powietrze, 
bez którego nie da się żyć .

Są ludzie, którzy przygarniają 
innych w potrzebie .

Są ludzie, którzy dają swoje serce 
pełne ciepła, oddania, miłości,

którzy dzielą się wszystkim, co mają, 
myśląc o innych bardziej niż o sobie .

Pracowici, niezłomni w dążeniu 
do wyznaczonego celu 

– do czynienia świata lepszym,

bardziej przyjaznym człowiekowi, 
bardziej wartościowym .

To wszystko otrzymywaliśmy 
od Ciebie każdego dnia .

Oby dobro, którym się z nami dzieliłaś, 
przetrwało w nas na długo .

Dziś wiemy, iż niektóre rzeczy 
i miejsca nie będą już takie same . 

Zabraknie w nich Ciebie . 
To Ty nadawałaś im wyjątkowe znaczenie .

Dziękujemy Ci, Kseniu .
 

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

Anna Czarnecka 
wraz z Osobami Funkcyjnymi 
i Pracownikami Biura OIPiP




