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Słowo wstępne

Przede wszystkim jA. 
Szlachetne zdrowie…

Witam Was bardzo serdecznie na łamach 
ostatniego w tej kadencji Biuletynu Infor-
macyjnego OIPiP w Gdańsku! W pierwszej 
kolejności chcę podziękować wszystkim, 
którzy w ciągu ostatnich kilku lat współ-
tworzyli ten ważny, strategiczny kanał 
informacyjny naszej Izby . Kiedy piszę te 
słowa, mam przed oczami dziesiątki wspa-
niałych osób, zawsze chętnych do współ-
pracy, gotowych podzielić się sobą – swoją 
wiedzą, doświadczeniem, a także talentami 
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i refleksjami . Zresztą, i Biuletyn, i wszyst-
kie inne obszary naszego współdziałania 
mają jeden element wspólny – tworzą go 
ludzie, którym się chce! Samorządność 
zawodowa zbudowana jest na ludzkich ma-
rzeniach, potrzebach, problemach, a przede 
wszystkim na nieskrępowanej woli do dzia-
łania na rzecz innych .

W tym miejscu chcę Wam powiedzieć – 
naszym Czytelniczkom i Czytelnikom, 
współpracownikom, wszystkim Pielęgniar-
kom, Pielęgniarzom i Położnym – nie zapo-
minajcie o samych sobie . Dzielę się z Wami 
tym przesłaniem, ponieważ mam za sobą 
długi okres przewodnictwa w Okręgowej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku, a jeszcze wcześniej w organizacji 
związkowej . W pogoni za realizacją celu 
gubimy uważność na samych siebie . Chce-
my wysłuchać problemów innych, anga-
żować się w pomoc i wsparcie dla czyjejś 
agendy, a jednocześnie zagłuszamy własną, 
tą pochodzącą z serca . Odkładamy swoje 
potrzeby na wieczne „później” . Lądujemy 
na ostatniej półce w hierarchii własnych 
wartości . Pielęgniarstwo i Położnictwo – 
ich aksjologiczna konstrukcja wypełniona 
pracą na rzecz innych – może pochłonąć 
tak bardzo, że już nie starcza nam miejsca 
na samych siebie .

Dlatego zachęcam Was do poszukiwania 
równowagi, balansu, przestrzeni, w której 
Wasze ciało i duch pozostaną osłonięte . 
Biorąc pod uwagę specyfikę naszej za-
wodowej codzienności, dbałość o siebie 
powinna mieć charakter systemowy . Sa-
morząd zawodowy, a konkretniej nasza 
OIPiP, wspiera poprzez zapomogi i celowe 
fundusze naszą samorządową wspólnotę, 
również w kontekście pomagania swoim 
Członkom w najtrudniejszych momentach . 
Wierzę, że w przyszłości przestrzeń, narzę-
dzia, wszelkie instrumenty wsparcia i roz-
woju będą rozkwitać po to, abyście dostrze-
gali w strukturach samorządowych jeszcze 
więcej zainteresowania, opieki i woli do 
współdziałania . Jednak wspomniane prze-
ze mnie powyżej systemowe wsparcie musi 
uwzględniać takie elementy jak profilak-
tyka i konfrontacja z chorobami zawodo-
wymi . Dlatego zachęcam do szczególnie 
uważnej lektury artykułu dotyczącego cho-
rób zawodowych autorstwa Radcy Prawne-
go OIPiP w Gdańsku, a także materiałów 
na temat profilaktyki . Być może dla kogoś 
z Was to będzie ten pierwszy krok na nowej 
drodze ku odnalezieniu samego siebie, ku 
spotkaniu z własnymi potrzebami .

Udanej lektury!

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

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

12 stycznia

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła czynnie w obradach Rady Społecznej 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej . Omówiono sprawy bieżące i zamykające rok 2022 oraz najbliższe plany .

3-9 stycznia
Przewodnicząca Anna Czarnecka nadzorowała w OIPiP w Gdańsku prace związane z ar-
chiwizacją dokumentów biura z 2022 roku oraz brakowaniem dokumentów, które wg prze-
pisów już mogły być poddane tym procesom .

12 stycznia
Projekt „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” obejmuje 13 kur-
sów specjalistycznych plus trzy kursy kwalifikacyjne . Wszystkie programy zawierają modu-
ły profilaktyki, leczenia powikłań pocovidowych . Dlatego OIPiP w Gdańsku wraz z organi-
zatorem – Powiślańską Szkołą Wyższą – w Podmiotach Leczniczych z obszaru działalno-
ści Naszego Samorządu (Sztum, Kwidzyn, Prabuty, Malbork) promowały II etap realizacji 
ww . programu . Beneficjentem jest NIPiP we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplo-
mowego Pielęgniarek i Położnych i Ministerstwem Zdrowia . Zachęcamy pielęgniarki, pie-
lęgniarzy, położne, położnych do realizacji bezpłatnych form kształcenia podyplomowego .

...ciąg dalszy

Nowością w palecie ofert kształcenia jest 
kurs specjalistyczny „Komunikowanie in-
terpersonalne w pielęgniarstwie” .
Komunikacja interpersonalna to ważny 
obszar w pracy pielęgniarek, położnych . 
To kluczowy element w procesie pielęgno-
wania i opieki nad pacjentami, relacji z ich 
rodzinami, a także ze współpracownikami . 
Oto co o problemach z komunikacją oraz ich 
rozwiązywaniu opowiedziała uczestniczka 
kursu: „Pacjent, który z powodu choroby 
jest w ogromnym stresie, czuje się zagubio-
ny i cały jego pobyt w placówce medycz-
nej łączy się z negatywnymi emocjami, ze 
strachem, lękiem, niekiedy gniewem i agre-
sją . Kiedy nie odczuwa wsparcia, czuje się 
nierozumiany, nie zna i nie rozumie planu 
leczenia, automatycznie nie mobilizuje sił 
do walki z chorobą . Jednak kiedy okazuje-
my zainteresowanie, chęć rozmowy, troskę, 
empatię – krótko mówiąc, komunikujemy 
się z pacjentem i Jego Rodziną – pojawia 
się zaufanie i wola współpracy w procesie 
leczniczo-pielęgnacyjnym ” .
 
Zachęcamy członków OIPiP do realizacji 
bezpłatnego kształcenia w innych dzie-
dzinach .
Uczestnictwo w kursie specjalistycznym 
„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla 
dorosłych” lub w kursie „Resuscytacja 
oddechowo-krążeniowa noworodka” po-
zwala pielęgniarkom i położnym zdoby-
wać wiedzę oraz umiejętności w zakresie 
samodzielnego rozpoznania stanu nagłego 
zagrożenia życia i podjęcia działań resu-
scytacyjnych . To, jak ważne jest pogłę-
bianie wiedzy z tego zakresu, potwierdzili 
i przekazali uczestnicy . 
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy

13 stycznia

Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła w UM w Gdańsku spotkanie Delegatów 
OIPiP w Gdańsku na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy . Omówiono kwestie marcowe-

Wyniki badań i statystyki 
pokazują, że gdyby przy-
najmniej 10% populacji 
potrafiło przeprowadzić 
RKO, uratowanoby aż mi-
lion osób rocznie . Mało kto 
zdaje sobie sprawę, że samo 
uciskanie klatki piersiowej 
w przypadku nagłego zatrzy-
mania krążenia powoduje, że 
szansa na przeżycie wzrasta 
aż trzykrotnie, natomiast 
zaniechanie tych czynności 
zwiększa ryzyko zgonu aż 
o 10% w każdej minucie . 
Mózg człowieka jest w sta-
nie wytrzymać bez tlenu za-
ledwie 5 minut, po tym cza-
sie następuje śmierć komórek 
nerwowych, a zmiany te są nie-
odwracalne . 
Z pewnością pracownicy sys-
temu ochrony zdrowia i stu-
denci kierunków medycznych 
powinni posiadać i wykazać 
się umiejętnościami z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 
w nagłych sytuacjach . Zna-
jomość tych zasad zwiększa 
szanse na właściwe reagowa-
nie w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia oraz życia i zapewnia 
poszkodowanym specjalistycz-
ną pomoc . Taka świadomość 
powinna motywować nas do 
realizacji kształcenia, do czego 
zachęcamy . 
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...ciąg dalszy

go Zjazdu, z uszczegółowieniem ustawowych zadań Organów Izby oraz Delegatów – na 
Zjazd Krajowy włącznie . Frekwencja bardzo dopisała, co świadczy o wysokiej odpowie-
dzialności i zainteresowaniu Delegatów tematem . Zebranie otworzyła jako Gospodarz 
Obiektu Pani Marszałek Agnieszka Kapała-Sokalska, która bardzo podkreśliła wzorową 
współpracę z naszym Samorządem Zawodowym .

...ciąg dalszy

16 stycznia
Czynny udział Wiceprzewodniczącej ORPiP Marzeny Olszewskiej-Fryc w spotkaniu 
przedstawicieli Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego województwa pomorskie-
go, które odbyło się w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Gdańsku . Na spotkaniu omówiono kierunki i zasady współpracy naszych samorządów, 
będące kontynuacją działań podjętych w październiku 2003 roku (Deklaracja Przedstawi-
cieli Samorządów Zawodowych) .

16 stycznia
Czynny udział z ramienia OIPiP Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc 
w obradach komisji konkursowej w konkursie na stanowisko Ordynatora Kliniki Onkolo-
gii i Radioterapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym . 



10 Biuletyn Informacyjny  nr 2/2023 11

W murach wspaniałego zabytkowego Ratusza w Słupsku Okręgowe Izby Pielęgniarek 
i Położnych Gdańska i Słupska wspólnie zorganizowały konferencję promującą realizację 
projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”, którego bene-
ficjentem jest NIPiP . Z ramienia OIPiP w Gdańsku czynny udział wzięły: Skarbnik Ewa 
Bogdańska-Bóll oraz Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc .

19 stycznia

17 stycznia

Przewodnicząca Anna Czarnecka brała czynny udział w obradach NRPiP . Omówiono wie-
le ważnych bieżących spraw oraz podjęto dużo istotnych uchwał . Polecamy: www .nipip .pl

...ciąg dalszy

Uczestnicy konferencji, przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewody, 
Władz Miasta, Kadry Zarządzającej, Delegaci NFZ, a przede wszystkim duże grono prak-
tyków – Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych – w panelu dyskusyjnym argumentowali 
i przedstawiali, jakie korzyści płyną, dla nas wszystkich, z podnoszenia kwalifikacji . Jak 
wzrasta poczucie bezpieczeństwa pacjentów i placówek medycznych z powodu zwiększenia 
samodzielności naszych zawodów . W wyniku takich zmian płatnik świadczeń medycznych 
ma większe możliwości wykorzystania środków finansowych .
Zdobyta wiedza, teoretyczna oraz praktyczna, winna być wy-
korzystywana w codziennej pracy naszych profesji . Jednak po-
szerzanie wachlarza realizacji świadczeń medycznych – samo-
dzielnie przez pielęgniarkę, położną – musi mieć umocowania 
w zapisach legislacyjnych . Sporo już osiągnęliśmy w tym za-
kresie . Wiele jeszcze przed nami . Działania i zaangażowanie 
w tematycznej sprawie dają poczucie bezpieczeństwa pacjen-
tom, jak i medykom . Eliminowanie stereotypów, minimalizo-
wanie różnic pokoleniowych to wektor wypadkowy pozwa-
lający rozwijać naszą autonomię zawodową . Samodzielność 
to nie przymus, to świadome, przemyślane decyzje wyboru, 
możliwość wykorzystania w pracy wiedzy zdobytej w kształ-
ceniu podyplomowym . Fotorelacja odzwierciedla celowość 
tego spotkania – konferencji . 
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...ciąg dalszy ...ciąg dalszy
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...ciąg dalszy...ciąg dalszy
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27 stycznia

Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w rozstrzygnięciu dwóch konkursów 
na Pielęgniarki Oddziałowe . Komisja jednogłośnie zdecydowała o powierzeniu sta-
nowisk: Annie Fiedorowicz na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej Szpitala im . św . Win-
centego a Paulo w Gdyni oraz Annie Kot na Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala 
Morskiego im . PCK w Gdyni . Gratulujemy!!!

20 stycznia
Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w Prezydium ORPiP w Gdańsku . Podjęto 
wiele istotnych uchwał . Polecamy relację w niniejszym Biuletynie .

Przewodnicząca Anna Czarnecka wraz z Osobami Funkcyjnymi OIPiP w Gdańsku brała 
czynny udział w pracach mających na celu przygotowanie konferencji i warsztatów pla-
nowanych na marzec 2023 r . Wiosna zapowiada się aktywnie i dynamicznie! Mimo ogro-
mu prac związanych z organizacją w dniu 25 marca Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
z całej długiej ostatniej kadencji, nie zwalniamy tempa w innych licznych tematach…

w styczniu
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...ciąg dalszy

2 lutego

W biurze OIPiP w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w sprawie budowy 
nowego systemu rejestracji Samorządu Pielęgniarek i Położnych . Pierwszy etap wprowa-
dzania zmian został zakończony . W szkoleniu on-line, którego organizatorem jest NIPiP, 
uczestniczyły: Skarbnik ORPiP oraz pracownik działu PWZ, a także pracownik działu 
księgowości . Prowadzący szkolenie wraz z Panem Sebastianem Irzykowskim – Wicepre-
zesem NRPiP – przedstawiali, omawiali spostrzeżenia i uwagi zgłaszane do kolejnych 
zmian budowy modułów nowego systemu Samorządu Pielęgniarek i Położnych . Uwagi 
i spostrzeżenia dotyczyły budowy modułów składek oraz wystawiania PIT-ów .

2 lutego
Czynny udział Wiceprzewodniczącej ORPiP Marzeny Olszewskiej-Fryc w posiedzeniach 
Wojewódzkiej Komisji ds . Orzekania o Zdarzeniach Medycznych .
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6 lutego

Wiceprzewodnicząca ORPiP Marzena Olszewska-Fryc przewodniczyła komisji konkurso-
wej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Ratunkowego w Uni-
wersyteckim Centrum Klinicznym . 

Wieloletnia współpraca z Panią dr n . med . Jolantą Olszewską – Konsultantem Wojewódzkim 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego, a także adiunktem 
Kierunku Położnictwa Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego – pozwala na bieżąco oceniać i rozwiązywać problemy związa-
ne z realizacją świadczeń medycznych przez położną czy pielęgniarkę . W gościnnych pro-
gach GUMedu Pani dr n . med . Jolanta Olszewska przywitała oddziałowe koordynujące 
pracę na oddziałach ginekologii, patologii ciąży, traktów porodowych, położnictwa i neo-
natologii województwa pomorskiego . Wysłuchała problemów, uwag, spostrzeżeń i trudno-
ści, z jakimi mierzy się w tych obszarach kadra zarządzająca w codziennej pracy . Spory procent 
uczestników spotkania zaakcentował problemy, takie jak promowanie i zachęcanie Rodziców czy 
opiekunów prawnych do realizacji szczepień wg kalendarzyka . Kadra zarządzająca nie zgłasza nie-
prawidłowości czy błędów przy szczepieniach . Realizowane są zgodnie z przyjętymi technikami 

7 lutego

...ciąg dalszy

i najnowszymi trendami medycyny . Natomiast 
wzrasta procent dzieci, których Rodzice nie 
wyrażają zgody na podanie szczepionki . 
Edukacja w tym zakresie, promowanie i za-
chęcanie Rodziców, opiekunów prawnych do 
realizacji szczepień wg kalendarzyka pochła-
niają sporo czasu w codziennej pracy położ-
nych i pielęgniarek . 
Większość oddziałów położniczych w woje-
wództwie pomorskim odnotowuje problem, 
jakim jest spadek liczby urodzeń dzieci . Wiele 
elementów ma na to wpływ: niż demograficzny, brak stabilizacji ekonomiczno-gospodarczej, 
niepokój wywołany działaniami wojennymi na Ukrainie itp . Znaczący wpływ ma również 
ograniczanie działalności, obniżanie standardu, a niekiedy likwidacja Szkół Rodzenia . Spadek 
liczby urodzeń to pokłosie obecnych sytuacji i decyzji .
Zapewnienie minimalnych norm obsady położnych w tym sektorze to kolejny problem . Poje-
dyncza obsada na odcinku położniczym, pomaganie na ginekologii czy patologii ciąży z po-
wodu braku pacjentek na sali porodowej – taka organizacja pracy nierzadko jest stosowana . 
Przyjmowanie porodu to zapewnienie całodobowej opieki nad ciężarną, to pełna gotowość 
położnej do udzielania świadczeń medycznych w tym zakresie . Zapewnienie bezpieczeństwa 
matce, dziecku to fundament funkcjonowania traktu porodowego, położnictwa i neonatologii . 
Odpowiednia obsada personelu medycznego to nie wzrost kosztów, to inwestycja . 
Realizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r . w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki okołoporodowej, które konkretnie określa, jak ma postępować per-
sonel medyczny (lekarz, położna) w trakcie opieki okołoporodowej, która dotyczy kobiet 
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu i noworodków, nie we wszyst-
kich podmiotach leczniczych jest prawidłowa . Warto powrócić do wspólnych rozmów i dzia-
łań, aby realizować standardy, które pozytywnie wpływają na jakość i dostępność opieki nad 
matką i dzieckiem . Dzięki nim zdrowie kobiet i dzieci jest coraz lepsze, o czym świadczą 
wskaźniki opieki okołoporodowej . 
W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku Pani Ewa Bogdańska-Bóll – Skarbnik ORPiP . W krótkim wystąpieniu przed-
stawiła priorytety, zasady realizacji projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych”, którego beneficjentem jest NIPiP we współpracy z Centrum Kształcenia 
Podyplomowego i Ministerstwem Zdrowia . Przypomniała o korzyściach i możliwościach, 
jakie daje nam ukończenie kursów ze środków unijnych . OIPiP zachęca do korzystania z bez-
płatnych form kształcenia podyplomowego (kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, 
poszerzonych o elementy covidowe) . Informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie 
internetowej www .oipip .gda .pl, w Biuletynie OIPiP czy na Facebooku OIPiP w Gdańsku .
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Czynny udział z ramienia OIPiP Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w spo-
tkaniu Rady Pracodawców w Wyższej Szkole Zdrowia . 

9 lutego

10 lutego
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc uczestniczyła z ramienia OIPiP w obra-
dach komisji konkursowej w konkursie na stanowiska Ordynatorów Oddziałów Psychia-
trycznych 19d, 20b, 20d w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku .

13 lutego
Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła dodatkowe w lutym (pilne) Prezydium 
ORPiP w Gdańsku . Podjęto wiele istotnych uchwał . Relacja w niniejszym Biuletynie 
i zawsze na stronie BIP .

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w postępowaniu konkursowym na sta-
nowisko pielęgniarki oddziałowej . Pielęgniarką Oddziałową Oddziału Chirurgii Onkolo-
gicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich Szpitala 
Morskiego im . PCK w Gdyni została Pani Beata Szymichowska, która jednogłośnie otrzy-
mała rekomendację komisji konkursowej na to stanowisko . Gratulujemy!!! 

13 lutego 

...ciąg dalszy

Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła czynnie w pracach Prezydium NRPiP, na 
którym omówiono wiele istotnych spraw i podjęto ważne uchwały .

14 lutego
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14 lutego
Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku Anna Czar-
necka brała czynny udział 
w pracach Prezydium 
NRPiP w Warszawie, 
w czasie których Pani 
Marianna Płotast – Pielę-
gniarka z OIPiP w Gdań-
sku (pracująca w Gdyni) 
otrzymała z rąk Pani 
Wiceprezes Marioli Ło-

dzińskiej Nagrodę od NRPiP za wspaniały 
i bardzo praktyczny pomysł/projekt do-
tyczący alternatywnej drogi komunikacji 
z Pacjentami np . w demencji poprzez gra-
ficzne i ujednolicone w zespole interdyscy-
plinarnym nośniki komunikatów, przedsta-
wiony na konkursie Queen Silvia Nursing 
Award . 
Idea konkursu: Konkurs o Nagrodę Pielę-
gniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia 
Nursing Award) to dar, który organizacja 
Swedish Care International przygotowa-
ła dla Jej Wysokości Królowej Sylwii na 
jej siedemdziesiąte urodziny . Jego celem 
jest umożliwienie rozwoju i kreatywności 

wśród studentów pielęgniarstwa, którzy podejmują się w swojej karierze zawodowej opie-
ki nad osobami starszymi i chorującymi na demencję . Jest także zachętą do dialogu i wy-
miany opinii na temat poziomu opieki medycznej oraz geriatrii w Polsce oraz możliwości 
jej rozwoju . Organizatorzy chcą także pokazać, że wykształcenie pielęgniarskie, zwłaszcza 
w zakresie opieki nad osobami starszymi, umożliwia podjęcie pracy, która może być atrak-
cyjna i satysfakcjonująca .
Polska edycja Queen Silvia Nursing Award odbywa się pod honorowym patronatem Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych . To już 7 . rok!
PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ CENTRUM MEDYCZNE MEDICOVER .
Przewodnicząca Anna Czarnecka złożyła Pani Mariannie podziękowanie za aktywność, 
pomysłowość i zaangażowanie oraz gratulacje w imieniu całej Społeczności naszej OIPiP 
w Gdańsku . GRATULUJEMY!!!

Prezydium
W dniu 30 stycznia 2023 roku odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku . 
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Człon-
ków Prezydium . Zebranie odbyło się w try-
bie 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 1216/VII P/2023 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
PULS-MEDIC Sp . z o .o . – kurs spe-
cjalistyczny Ordynowanie leków i wy-
pisywanie recept, część I .

5 . Zakończenie zebrania .

W dniu 13 lutego 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 . 
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 1217/VII P/2023 
w sprawie zmiany składu człon-
kowskiego Komisji ds . Profilaktyki, 
Edukacji, Pielęgnacji Ran, Oparzeń 
i Odleżyn, działającej przy Okręgo-
wej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku .

5 . Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1218/VII P/2023 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA Medica Sp . z o .o .
• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-

stwo anestezjologiczne i inten-
sywnej opieki, 

• kurs kwalifikacyjny Pielęgniar-
stwo środowiska nauczania i wy-
chowania .

6 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1219/VII P/2023 
w sprawie przyjęcia i realizacji pro-
tokołu Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego z dnia 10 lutego 2023 r . 
rozpatrzonych wniosków złożonych 
do Komisji Socjalnej o przyznanie 
zapomogi losowej plus jej realiza-
cja . Przyznana zapomoga opiewa na 
kwotę 2700.00 zł brutto (dwa tysiące 
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siedemset 00/100 zł) i pochodzi z bu-
dżetu Komisji Socjalnej . 

7 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 1220/VII P/2023 
w sprawie delegowania przedstawi-
ciela samorządu do pracy w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Fundacja Pretium – kurs specjalistycz-
ny Edukator w cukrzycy .

8 . Przedstawienie i podjęcie jedno-
głośnie Uchwał dotyczących Prawa 
Wykonywania Zawodu od Uchwały 
Nr 2837/Z/VII/2023 do Uchwały Nr 
2853/Z/VII/2023, aneks do uchwały 

PWZ . Stwierdzenie 4 (w tym 1 położ-
na i 2 pielęgniarzy), stwierdzenie spo-
za UE – 5 (w tym 1 położna), wykre-
ślenia 4 (w tym 2 położne), wpisy 2, 
wymiana 1, duplikat 1, aneks 1 . 

9 . Przedstawienie i podjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 482/IPP/MW/23/C 
w sprawie wykreślenia z rejestru pod-
miotów wykonujących działalność 
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodo-
wych, 1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki pielęgniarskiej) .

10 . Zakończenie zebrania .

mgr Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku 

Informacja o aktualnej sytuacji 
związanej z wydawaniem prawa 
wykonywania zawodu (PWZ)

Wprowadzenie nowego wzoru dokumen-
tów potwierdzających prawo wykonywa-
nia zawodu wynika z konieczności do-
stosowania ich formy do współczesnych 
standardów zabezpieczania dokumen-
tów przed fałszerstwem (Ustawa z dn . 
22 .11 .2018 r . o dokumentach publicznych, 

rozporządzenie Rady Ministrów z dn . 
11 .07 .2019 r . w sprawie wykazu doku-
mentów publicznych, rozporządzenie Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dn . 02 .07 .2019 r . w sprawie wykazu 
minimalnych zabezpieczeń dokumentów 
publicznych przed fałszerstwem) . 

Szanowni Państwo!
Zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia dokumenty 

prawa wykonywania zawodu wg starych wzorów mogły być wydawane 
do 12 lipca 2022 r. 

SZCZEGÓLNE 
PODZIĘKOWANIA

Jako ustępująca Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku pragnę przekazać podzięko-
wania wszystkim, którzy część swojego 
Ja – swojej duszy, energii, serca, odwagi, 
odpowiedzialności, przyjaźni, optymizmu, 
a także wiedzy, czasu i energii – oddali na 
rzecz naszej Samorządowej Wspólnoty – 

na rzecz Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położ-
nych . Wielu z Was, na czele z Członkami 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, było nieustannie obecnych 
i aktywnych w procesach, które nas rozwi-
jały, dodawały nam skrzydeł, koiły nasze 
serca, przynosiły satysfakcję, dawały po-
czucie sensu, bezpieczeństwa, a nierzadko 

motywowały do jeszcze bardziej wytężo-
nych działań .

Dziękujemy Państwu, dziękujemy Wam 
w imieniu wszystkich, których reprezen-
tujemy . Po wielu latach samorządowej 
drogi zawodowej czuję się w pełni am-
basadorką marki naszych grup zawodo-
wych . Zdobyta perspektywa napawa mnie 
dumą i pozostawia natchnienie, którym 
obdarzyliście nasz świat . Wzbogacaliście 
go swoją radą, ale i krytycznym myśle-
niem . Pomogliście wskazywać właściwą 
drogę poprzez swoje unikalne bogate 
doświadczenie, równoważąc je zwykłą, 
wzruszającą często empatią .

Nasza Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku to zbiór decyzji, któ-
re wspólnie podejmujemy . Jestem głęboko 
przekonana, że dzięki Waszej motywacji 
i wartościom, którymi się kierowaliście, 
a które były dla Was kompasem i mapą, 
dotarliśmy do założonych celów . Oby 
w przyszłości nasze środowisko w dalszym 
ciągu było wynagradzane tak szlachetnym, 
walecznym, niezłomnym zapleczem ludzi 
tworzących wspaniały, skoordynowany, 
sprawnie funkcjonujący zespół .

Z wyrazami szacunku

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Podziękowanie za wkład w rozwój 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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22 grudnia 2022 r . w Dzienniku Ustaw opu-
blikowano rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 12 grudnia 2022 r . w sprawie 
wzorów dokumentów:
•	 Prawo wykonywania zawodu pielę-

gniarki,
•	 Prawo wykonywania zawodu położnej,
•	 Ograniczone prawo wykonywania za-

wodu pielęgniarki,
•	 Ograniczone prawo wykonywania za-

wodu położnej
Link: https://isap .sejm .gov .pl/isap .nsf/
download .xsp/WDU20220002710/O/
D20222710 .pdf

Nowe wzory wszystkich wymienionych 
dokumentów mają mieć formę sperso-
nalizowanej dwustronnej karty iden-
tyfikacyjnej formatu ID-1, wykonanej 
z poliwęglanu.

Dokumenty te będą zawierały dane pozwa-
lające na ustalenie tożsamości jego posia-
dacza, w tym jego fotografię . 
Podstawę wydania dokumentów będzie 
stanowiła uchwała właściwej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych o stwier-
dzeniu prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki albo położnej lub ograniczonego 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
albo położnej .

Nośnikiem nowego PWZ będzie karta po-
liwęglanowa, wymiarami zbliżona do do-
wodu osobistego . Nowe druki PWZ będą 
wydawane, kiedy zostanie zakończone po-
stępowanie przetargowe . 

jak jest obecnie?
W chwili obecnej pielęgniarki i położne 
tymczasowo otrzymują Uchwałę o stwier-

dzeniu Prawa Wykonywania Zawodu przez 
Prezydium ORPiP .

Uchwała zawiera numer PWZ oraz numer 
wpisu do Rejestru Członków OIPiP . 
Na podstawie Uchwały Prezydium ORPiP 
pracodawca może zatrudnić pielęgniarkę, 
położną . 

Brak fizycznego dokumentu PWZ nie po-
winien ograniczać procesu zatrudnienia, 
nie ma wpływu na kompetencje zawodowe 
pielęgniarki/położnej . 

Weryfikacji PWZ można dokonać przez 
stronę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych (link: https://nipip .pl/weryfika-
cja-pwz/) .

Dokumenty na starym wzorze, tzw. ksią-
żeczkowe PWZ wydane przed 12 lipca 
2022 r., zachowują swoją ważność i nie 
wymagają wymiany.

OIPiP zdają sobie sprawę z powagi sytu-
acji i wynikających z niej skutków . Jed-
nocześnie podkreślić należy, że wszystkie 
zobowiązania leżące po stronie Samorządu 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zo-
stały w powyższej sprawie spełnione . 

Jednocześnie przypominamy o ustawowym 
obowiązku aktualizacji danych 

w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych 
oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą: 
adres e-mail: aktualizacja@oipip.gda.pl

Tel . do Działu Prawa Wykonywania Zawodu: 
58 320 06 84; 780 027 801; 724 696 975

2/2023

Nagrody:
1.

2.

3.

4.

2 koszulki
ufundowane przez

QUIZ

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2023 r. na adres e-mail:  biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 2/2023
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!

Pierwsza seria Redłowskich Warsztatów 
Leczenia Ran zakończyła się:
A) 8 lutego
B) 9 lutego
C) 10 lutego

Warsztaty Opieki Długoterminowej 
odbędą się w Gdyni:
A) 20 kwietnia
B) 21 kwietnia
C) 22 kwietnia

OIPiP w Gdańsku przeznaczyła na wsparcie 
pomocowe dla Członków Izby w 2022 roku 
kwotę około:
A) 50 000 zł
B) 100 000 zł
C) 200 000 zł

Spotkanie Delegatów OIPiP w Gdańsku 
w UM w Gdańsku odbyło się:
A) 13 stycznia
B) 14 stycznia
C) 15 stycznia

2 nagrody
ufundowane przez

WYNIKI QUIZU nr 5/2022
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Weronika Frankiewicz. 
Nagrody ufundowane przez Med-Studio Dominika wygrały Aleksandra Stasińska i Sandra Piotrowska. 
Prawidłowe odpowiedzi: 1C - 2B - 3A - 4B

WYNIKI QUIZU nr 6-7/2022
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Dorota Górniak. 
Nagrody ufundowane przez Med-Studio Dominika wygrały Katarzyna Baranowska i Aneta Janicka. 
Prawidłowe odpowiedzi: 1A - 2A - 3A - 4C

Prosimy o kontakt z daną firmą w celu odebrania nagrody. 
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KOLEJNE DZIAŁANIA NA RZECZ 
ROZSZERZENIA UPRAWNIEŃ
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– I najpiękniej jak 
to tylko możliwe 
pokazuje to Dawid 
Ogrodnik, który 
wcielił się w rolę 
cenionego zarów-
no przez wierzą-
cych, jak i ate-
istów księdza jana 
Kaczkowskiego…

– Jak widać na fil-
mie opartym na 
faktach, to histo-
ria opowiedziana 
z perspektywy pod-
opiecznego księdza 
Jana Kaczkowskie-
go, Patryka Galewskiego, chłopaka, któ-
ry nie miał łatwego startu w życiu i który 
przez swoje przewinienia trafia przymuso-
wo do puckiego hospicjum . To prawdziwy 
instruktaż do tego, jakich trzeba przeobra-
żeń, żeby z zimnego jak głaz stać się czło-
wiekiem wrażliwym, pokornym, wyrozu-
miałym, o szlachetnym sercu .

– Dodajmy, że Patryk włamał się do 
domu w małym mieście. Wyrok sądu 
nakazał mu prace społeczne w puckim 
hospicjum, gdzie właśnie poznaje nie-
zwykłego ks. jana Kaczkowskiego. Du-
chowny angażuje młodych chłopaków 
z zawodówki, na pozór twardych bun-
towników, w pomoc chorym.

– W swojej pracy skupia się na bliskości, 
czułości i walce o relacje z drugim czło-
wiekiem . Uczy empatii . A robi to z hurto-
wą ilością humoru, czym zyskuje ogromną 
popularność . To hospicjum, to łóżko cho-

rego walczącego ze śmiercią, a w zasadzie 
oczekującego już śmierci w godnych wa-
runkach, pokazuje, że możemy się zmie-
nić na lepsze, że potrafimy towarzyszyć 
chorym w przejściu na drugą stronę życia 
i że to pomaganie nas ubogaca, czyni nas 
dobrymi . Tej empatii, wrażliwości, poko-
ry, jakże dziś potrzeba .

– Gdy wydawałoby się, że drogi zbun-
towanego Patryka i księdza jana zaczy-
nają się stopniowo łączyć, okazuje się, 
że nie na długo. Ksiądz jan sam staje 
przed wyzwaniem walki z chorobą. Pa-
tryk zostaje postawiony w sytuacji, któ-
ra zmieni całe jego życie.

– To nie jest opowieść o budowaniu ho-
spicjum ani historia walki ze śmiertelną 
chorobą . To emocjonalny obraz, który na 
przemian bawi i wzrusza, przeraża i roz-
czula . Fabuła prowadzi nas od skrajnie 
mrocznych momentów, przez walkę z sa-

Pomaganie nas ubogaca…

– Cała istota pomagania, zupełnie bez-
interesownego, pokazana jest we wzru-
szającym filmie „jOHNNy” – o księdzu 
janie Kaczkowskim, twórcy puckiego 
hospicjum. Dziś potrzeba nam takich 
obrazów?

– Jeśli nie dziś, to kiedy? Chyba żyjemy 
w czasie, kiedy mamy tylko czas dla siebie 
i niewiele osób dostrzega coś poza wła-
snym nosem .

– Kinowa premiera tego filmu w reżyse-
rii Daniela jaroszka, poświęconego ży-
ciu, pracy oraz walce z chorobą nowo-

tworową księdza jana Kaczkowskiego 
odbyła się 23 września ubiegłego roku. 
Obecnie mogą go oglądać telewidzowie 
na płatnych platformach. bardzo pole-
cam ten film, bo w rzeczywistości jest 
to poruszająca, oparta na prawdziwej 
historii opowieść o tym, że każdy zasłu-
guje na drugą szansę.

– Bo to, co najcenniejsze to uświadomie-
nie sobie, że nawet najbardziej zdołowany 
człowiek uwierzył, że nowe, dobre życie 
może się rozpocząć w trudnych do wyobra-
żenia, ekstremalnych okolicznościach . To 
opowieść o zwycięstwie życia i miłości .

Z Ireną ewą barszczewską, pielęgniarką oddziałową 
w Klinice Ortopedii UCK w Gdańsku i wiceprezesem 

Fundacji Zbieramy razem, rozmawia tadeusz Gruchalla
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tym, którym potrzeba dodatkowej reha-
bilitacji, tym, których nie stać na leki czy 
na zakup urządzenia medycznego, rehabi-
litacyjnego . Czym różnimy się od innych 
tego typu organizacji? My mamy wiedzę 
nie tylko z dziedziny ochrony zdrowia, 
ale i jej organizacji . Wiemy, jak dotrzeć 
do specjalistów, aby unikać kosztownych 
płatnych zabiegów za granicą .

– jak godzisz pracę pielęgniarki od-
działowej w Klinice Ortopedii UCK 
w Gdańsku z pomaganiem podopiecz-
nym w fundacji?

– Nie ma kolizji, czasem jedynie, ludzka 
rzecz, odczuwam zmęczenie . Ale wtedy 
nie poddaję się, bo wiem, że pomaganie 
jest pasją, misją, której się w jakiejś mierze 
poświęciłam . Kluczowa jest cierpliwość, 
ponieważ praca z bardzo chorymi lub star-
szymi ludźmi może być trudna . Z drugiej 

strony kandydaci, którzy zdecydowali się 
na tę profesję, powinni zdawać sobie spra-
wę, że praktycznie cały czas będą mieli 
styczność z ludzkim cierpieniem .

– Dziękuję za rozmowę.

mym sobą i zewnętrznym światem, aż do 
znalezienia sensu i nadziei . Dziś, jak się 
okazuje, dookoła potrzeba nam takich 
Patryków . Potrzeba nam większej wraż-
liwości na potrzeby innych, na samą ich 
obecność .

– Przyznam, że długo po filmie buzowa-
ły we mnie emocje.

– Prawdziwe historie pokazujące ta-
kie przeobrażenia ludzkie, jak pokazane 
w tym filmie, muszą pobudzać do reflek-
sji nawet najbardziej zatwardziałych . 
Wciąż rozmawiam z młodymi osobami, 
z którymi współpracuję, że chory czło-
wiek potrzebuje czegoś więcej niż tylko 
schematycznego podejścia do niego, do 
jego potrzeb . Dobrze, gdy to zadziała, ale 
bywa, że czasem jest to trudne .

– Czy w Fundacji Zbieramy razem, 
której jesteś współzałożycielką i wice-
prezesem zarządu, także dostrzegasz 
problem z wolontariatem?

– Jest trudniej niż jeszcze kilka lat temu . 
Czasem młodym ludziom chodzi jedynie 
o pozyskanie punktów w drodze na wybra-
ne studia, najmniej z pasji i chęci bezin-
teresownego pomagania . Wszyscy już tak 
są zaganiani i interesowni, że pozyskanie 
dziś wolontariusza z krwi i kości graniczy 
z cudem . Z drugiej strony potrzeba poma-
gania, wspierania jest ciągle aktualna . Tu 
wspomnę współpracę, wieloletnią zresztą, 
z Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onko-
logii – z pielęgniarką oddziałową Ewą 
Lipską-Sidor, dzięki której za zgodą ro-
dziców wspieramy małych pacjentów np . 
zestawami do samodzielnego wykonania 

przytulanek, słodyczami czy wspólnymi 
zabawami . Oczy uśmiechniętych dzieci 
bezcenne .

– teraz jest szczególny czas dzielenia się 
dobrem, to czas obdarowywania funda-
cji 1,5% swojego podatku od dochodów 
za miniony rok.

– Liczymy na to, że jak zawsze pamięta-
ją o nas stali Darczyńcy i że pozyskamy 
nowych, którzy dostrzegą nasze zaangażo-
wanie pro bono na rzecz potrzebujących . 
Dzięki temu będziemy w stanie objąć 
swoją opieką większą liczbę osób .

– Fundacja Zbieramy razem w tym 
roku będzie obchodzić swoją dziewiątą 
rocznicę istnienia, a za rok – aż trud-
no uwierzyć, jak ten czas szybko leci – 
dziesiąte urodziny.

– Jubileusze są miłe, budują, ale i uczą po-
kory . Czasy są bardzo trudne, wiele funda-
cji i organizacji pożytku publicznego nie 
wytrzymało próby czasu . Nam, pomimo 
pandemii koronawirusa, coraz trudniejszej 
sytuacji materialnej i finansowej polskich 
rodzin, spadku darowizn, udało się nie tyl-
ko przetrwać, ale także zbudować Ośro-
dek Naturoterapii i Integracji Społecznej 
w Kłyzówce na Podlasiu, który powoli 
służy podopiecznym i ich rodzinom . Ser-
decznie zapraszam . W tym miejscu pragnę 
przypomnieć wszystkim czytelniczkom 
i czytelnikom Biuletynu, że jesteśmy orga-
nizacją, która pomaga osobom w trudnej 
sytuacji życiowej lub materialnej wynikłej 
często z ciężkiej, przewlekłej choroby, 
niepełnosprawności czy poważnego ura-
zu . Nasze pomaganie służy wszystkim: 



36 Biuletyn Informacyjny  nr 2/2023 37

Szkolenia OIPiP w Gdańsku
Minione dni obfitowały w podsumowanie 
wcześniej rozpoczętych form kształcenia 
podyplomowego Pielęgniarek i Położnych .
Dział Szkoleń działał zarówno w terenie, 
jak i on-line .
W dniu 16 lutego w Powiatowym Centrum 
Zdrowia Sp . z o .o . Szpital im . dr Jadwigi 
Obodzińskiej-Król w Malborku egzami-
nem zakończył się kurs specjalistyczny 
dla położnych Edukacja i wsparcie kobiety 
w laktacji .
Egzamin przebiegł sprawnie i w przyjaznej 
atmosferze .
Jak w podsumowaniu wspomniała Pani 
Kierownik kursu mgr Ewa Lisius, Panie 
położne reprezentowały wysoki poziom 
posiadanej wiedzy i doświadczenia .
Kurs był okazją do usystematyzowania wie-
dzy oraz do wymiany doświadczeń, gdyż 
uczestniczkami były położne z Powiatowe-
go Centrum Zdrowia Sp . z o .o . w Malborku 
oraz położne z Gdańska i Tczewa .
Kończąc kurs specjalistyczny Edukacja 
i wsparcie kobiety w laktacji, położne uzy-
skały nowe uprawnienia, takie jak:
1 . Prowadzenie edukacji w zakresie lak-

tacji oraz przygotowanie kobiety do 
karmienia piersią przez edukatora ds . 
laktacji;

2 . Ocena aktu ssania piersi przez dziecko 
z uwzględnieniem budowy i motoryki 
jamy ustnej dziecka, w tym ocena wę-
dzidełka języka oraz podjęcie właści-
wych działań;

3 . Ocena i korygowanie techniki karmie-
nia dziecka piersią;

4 . Udzielanie porad laktacyjnych przez 
edukatora ds . laktacji .

 
Natomiast w formie on-line przeprowa-
dzony został w dniu 17 lutego egzamin dla 
uczestników kursu specjalistycznego Le-
czenie ran dla pielęgniarek .
Najpierw z kursantami „na wizji” połączy-
ła się komisja egzaminacyjna pod prze-
wodnictwem Kierownik kursu mgr Beaty 
Góralskiej, następnie uczestnicy przystąpili 
do rozwiązywania testu egzaminacyjnego, 
z którego uzyskano wysoką punktację .
Jak podkreśliła zarówno Pani Beata Gó-
ralska, jak i wykładowczynie Iwona Zapo-
rowska-Bugajewska oraz Hanna Zduńczyk, 
temat leczenia ran jest bardzo ważnym 
aspektem w pracy pielęgniarki zarówno 
w szpitalu, jak i w środowisku .
Leczenie ran może również stać się zawo-
dową pasją, co pokazuje przykład Pań prze-
kazujących swoją wiedzę na zajęciach .
 

Patrycja Malinowska
Koordynator ds. szkoleń OIPiP w Gdańsku

tel. 58 3200683, kom. 728 405 682
szkolenia@oipip.gda.pl
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WAŻNY KOMUNIKAT DLA 
PRAKTYK ZAWODOWYCH
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Zapraszamy na FANPAGE
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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Redłowskie Warsztaty 
Leczenia Ran

8 lutego 2023 roku zakończyła się pierwsza 
seria redłowskich Warsztatów Leczenia 
Ran, organizowanych w ramach propa-
gowania Dobrych Praktyk w Leczeniu 
Ran . Tym razem zostały one zorganizo-
wane w Szpitalach Pomorskich w loka-
lizacji Szpital Morski im . PCK w Gdyni 
Redłowie . Trwały one od września 2022 
roku do lutego 2023 roku . Patronatem 
objęło tę aktywność Polskie towarzystwo 
Leczenia ran oraz Okręgowa Izba Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku. Nie 
można byłoby ich zorganizować, gdyby nie 
przychylność Zarządu Szpitali Pomor-
skich oraz Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
tatiany Wojciechowskiej. Praktycznie 
i materiałowo wspierały nas w propagowa-

niu aktualnej wiedzy, 
zgodnej z aktualnymi 
wytycznymi towa-
rzystw naukowych 
w zakresie metod le-
czenia i pielęgnacji 
ran, firmy działające 
na rzecz pacjentów 
z trudno gojącymi 
się ranami . Warsztaty 
składały się z części 
merytorycznej i prak-
tycznej . Wykłady po-
prowadzili:
•	 z zakresu pod-
staw leczenia ran – Be-
ata Góralska, członek 

Komisji ds . Leczenia Ran przy OIPiP 
w Gdańsku, członek PTLR,

•	 z zakresu mikrobiologii – Hanna Zduń-
czyk, pielęgniarka Działu Epidemiolo-
gii w Szpitalu Morskim im . PCK, 

•	 z zakresu higieny rany i opatrunków 
specjalistycznych – Iwona Klotzke, 
Convatec; wsparcie organizacyjne – 
Monika Milerska, Convatec,

•	 z zakresu higieny rany i dezynfekcji oraz 
mycia i higieny rąk w ramach wytycz-
nych WHO – Anna Nagórska, Schuelke, 

•	 z zakresu wsparcia żywieniowego pa-
cjenta z trudno gojącą się raną i pre-
habilitacji – Arleta Data, Olimp Labs, 

•	 z zakresu materiałów i narzędzi jed-
norazowych stosowanych w opiece 
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nad raną oraz środków do pielęgnacji 
skóry chorego w profilaktyce zakażeń 
– Piotr Barton z TZMO . 

Uczestnicy Redłowskich Warsztatów Le-
czenia Ran mieli okazję brać czynny udział 
w praktycznym zaopatrywaniu ran, stoso-
waniu specjalistycznych opatrunków, prak-
tycznie zastosowali system opieki nad raną 
wg Higiena Rany 2 .0 oraz mogli skorzystać 
z pakietów jednorazowych wyposażonych 
w jednorazowe narzędzia do pielęgnacji 
i zaopatrzenia rany i zmiany opatrunku . 
Robili to pod okiem osób specjalizujących 
się w leczeniu i pielęgnowaniu ran . We 
wszystkich warsztatach wzięło udział 120 
osób . W ramach warsztatów szerzyliśmy 
aktualną wiedzę na temat Higieny Rany 2 .0 

również w NZOZ Wzgórze św . Maksymi-
liana w Gdyni . 
Dziękuję serdecznie za pomoc w zorga-
nizowaniu warsztatów firmom Convatec, 
Schuelke, Olimp Labs i TZMO . Z Redłow-
skich Warsztatów Leczenia Ran skorzystali 
również uczestnicy kursu specjalistyczne-
go Leczenie Ran dla Pielęgniarek organi-
zowanego w Szpitalu Morskim im . PCK 
przez OIPiP w Gdańsku .

Beata Góralska
Przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki 

Leczenia Ran i Higieny Rany
Szpital Morski im. PCK

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
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Lepiej zapobiegać niż leczyć

Rak szyjki macicy jest drugim na świe-
cie co do częstości występowania rakiem 
wśród kobiet, a także stanowi drugą co 
do częstości przyczynę 
zgonów wśród kobiet 
z powodu chorób nowo-
tworowych . Polska zaj-
muje średnią pozycję na 
świecie pod względem 
zachorowalności na raka 
szyjki macicy, ale jed-
nocześnie jesteśmy na 
przedostatnim miejscu, 
jeśli chodzi o przeżywal-
ność pacjentek dotkniętych tym nowotwo-
rem . Niemal co druga chora nie przeżywa 
pięciu lat od zachorowania . 

Najważniejszym czynnikiem ryzyka 
raka szyjki macicy jest infekcja wirusem 
brodawczaka ludzkiego HPV . Infekcja 
wirusowa HPV odpowiada nie tylko za 
zachorowania na raka szyjki macicy, ale 
również raka odbytu, raka pochwy, sromu, 
prącia oraz gardła i krtani . 

Najskuteczniejszą metodą zapobiega-
nia zachorowaniom na raka szyjki macicy 
są szczepienia przeciwko onkogennym ty-
pom wirusa brodawczaka ludzkiego HPV . 
Na rynku dostępne są trzy szczepionki 
przeciw HPV: szczepionka 2-walentna, 
4-walentna i 9-walentna . Największą 

liczbę typów wirusa zawiera szczepionka 
9-walentna . Nie tylko typ 16 i 18, ale tak-
że onkogenne 31, 33, 45, 52 i 58 . Produkt 

ten chroni także przed 
zakażeniami HPV 6 i 11, 
które wywołują prawie 
wszystkie kłykciny koń-
czyste (czyli brodawki 
płciowe), które nie są 
wprawdzie onkogenne, 
ale za to bardzo krępują-
ce, bolesne i obciążające 
dla pacjentów . Musimy 
wiedzieć, że wszystkie 

dostępne szczepionki (również 2-walent-
na i 4-walentna) są szczepionkami, które 
chronią przed najbardziej onkogennymi 
typami wirusa, czyli 16 i 18, a także przed 
zmianami przednowotworowymi . Szcze-
pionka nie chroni przed już istniejącym 
w organizmie zakażeniem HPV, dlate-
go szczepionki zalecane są dziewczętom 
i młodym kobietom, a także chłopcom 
i młodym mężczyznom jeszcze przed 
podjęciem aktywności seksualnej . Argu-
mentem za szczepieniem obu płci jest to, 
że szczepienia mężczyzn chronią rów-
nież kobiety, które w ten sposób unikną 
zakażenia HPV przenoszonego przez ich 
partnerów, ale przede wszystkim i to, że 
wirus jest groźny również dla mężczyzn . 
Nowotwory złośliwe i choroby związane 
z zakażeniem HPV u mężczyzn obejmują 

Profilaktyka pierwotna raka szyjki macicy

Najskuteczniejszą 
metodą zapobiegania 

zachorowaniom na 
raka szyjki macicy 

są szczepienia

raka prącia, odbytu, głowy i szyi, a tak-
że kłykciny kończyste . Według ekspertów 
szczepionki są skuteczne, bezpieczne i do-
brze tolerowane . Przykładem ich skutecz-
ności jest Anglia, gdzie dzięki powszech-
nym szczepieniom przeciw HPV udało 
się zmniejszyć liczbę przypadków raka 
szyjki macicy o niemal 90% w zaszcze-
pionej grupie . Polska jest obecnie ostat-
nim krajem UE, który 
nie zapewnia bezpłatne-
go dostępu do szczepień 
przeciwko HPV . W Pol-
sce szczepionki miały 
być dostępne dla części 
dzieci już w 2021 roku . 
Tak zakładano w przyję-
tej przez rząd Narodowej 
Strategii Onkologicznej 
na lata 2020-2030 . Nie-
stety z różnych względów program nie 
został wprowadzony . Obecnie szczepie-
nie przeciw HPV refundowane jest w nie-
których miastach w Polsce na podstawie 
uchwał podejmowanych przez samorządy 
lokalne (również w Gdańsku, Gdyni i So-
pocie) . W tym roku ma dojść do zakupu 
szczepionek . Przychodnie, które będą po-
dawać szczepionkę, otrzymają ją za dar-
mo, a samo podanie szczepienia będzie 
refundowane – tak deklaruje Ministerstwo 
Zdrowia . Szczepionka ma być skierowa-
na nie tylko do dziewczynek, ale także 
do chłopców i i obejmować dwa roczniki, 
żeby wypełnić lukę, jaka powstała 
w związku z opóźnieniem wprowadzenia 
programu . Szczepienia mają być oferowa-
ne 12- i 13-latkom, a program ma ruszyć 
w pierwszej połowie tego roku . Jeszcze 
nie zostało określone, która szczepionka 
zostanie zakupiona . 

Niestety Rada Przejrzystości w wyda-
nej w grudniu opinii uznała, że dostępne 
w Polsce szczepionki przeciw wirusowi 
HPV są skuteczne w zapobieganiu no-
wotworom szyjki macicy, a wobec braku 
wiarygodnych dowodów na wyższość kli-
niczną którejkolwiek szczepionki, o wy-
borze preparatu winna decydować cena 
i wynikająca z niej efektywność ekono-

miczna . Z takim stwier-
dzeniem nie zgadzają 
się eksperci, którzy bra-
li udział w konferencji 
zorganizowanej przez 
Wydawnictwo Termedia 
25 stycznia 2023 roku 
w Warszawie pt .: Priory-
tety w Ochronie Zdrowia 
2023 – odważne wybory 
na trudne czasy . Uważają 

oni, że szczepionka 9-walentna jest naj-
bardziej korzystna, ponieważ chroni nie 
tylko przed chorobami nowotworowymi, 
ale także przed kłykcinami kończystymi 
i coraz częściej diagnozowanym brodaw-
czakiem krtani . Eksperci zebrani w Sali 
Wielkiej Zamku Królewskiego uznali, że 
przy wyborze szczepionki powinniśmy 
kierować się nie ceną, a kosztem uwzględ-
niającym dalekosiężne korzyści . Miejmy 
nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia przy 
wyborze preparatu weźmie pod uwagę 
opinię ekspertów . Kolejnym ogromnym 
wyzwaniem będzie udział jak największej 
ilości dzieci w planowanym programie . 
Ogromną rolę w tej materii odgrywać bę-
dziemy my – pielęgniarki, pielęgniarze, 
położne, położni . Edukacja rodziców 
i opiekunów, ale także samych dzieci to 
zadanie na najbliższe miesiące . 

Obecnie szczepienie 
przeciw HPV 

refundowane jest 
w niektórych miastach 

w Polsce
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Rak szyjki macicy to jeden z częstszych 
nowotworów występujących u kobiet . 
Na wczesnym etapie jest wyleczalny 
w ponad 99% przypadków, ale niewykry-
ty i nieleczony może prowadzić do śmier-
ci . O profilaktyce pierwotnej raka szyjki 
macicy, czyli szczepieniach, mowa była 
wcześniej . 

Profilaktyka wtórna ma na celu wy-
krywanie zmian przednowotworowych 
lub wczesne (przedkliniczne) wykrycie 
nowotworu, gdy leczenie jest skuteczniej-
sze, wskaźniki przeżycia wyższe, a czę-
stość poważnych następstw zdecydowanie 
mniejsza . W stosunku do raka szyjki ma-
cicy zadanie profilaktyki wtórnej spełniają 
populacyjne badania przesiewowe (skri-
ning) oparte na badaniu cytologicznym 
rozmazu z szyjki macicy .

Za ojca cytodiagnostyki uważany jest 
Georg Papanicolaou, grecki lekarz pracu-
jący i mieszkający w Stanach Zjednoczo-
nych, który w 1928 roku przedstawił na 
konferencji naukowej, a następnie w po-
staci publikacji naukowej 
pracę o wykrywaniu ko-
mórek rakowych w wyma-
zach pochwowych . Warto 
wiedzieć, że odkrycie Pa-
panicolaou zostało wy-
przedzone przez rumuń-
skiego badacza i lekarza Aurela Babesa, 
który w 1927 roku przedstawił opis cyto-
diagnostyki złuszczeniowej, a następnie 

przedstawił publikację na temat możliwo-
ści zastosowania wymazów pochwowo-
-szyjkowych w wykrywaniu raka . Jednak 
ze względu na mniejszy zasięg pracy Ba-
besa to klasyczna pięciostopniowa skala 
oceny rozmazów pochwowo-szyjkowych, 
którą Papanicolaou przedstawił w 1954 
roku, stanowiła przez wiele lat system 
klasyfikacji wymazów cytologicznych . 
Obecnie obowiązuje system klasyfikacji 
i interpretacji obrazów cytologicznych 
wymazów szyjki macicy wg Systemu Be-
thesda . Nazwa pochodzi od miejscowości, 
w której na konferencji system ten został 
w 1988 roku ostatecznie uformowany 
(zmodyfikowano go w 2001 roku) .

W Polsce Populacyjny Program Pro-
filaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka 
Szyjki Macicy trwa od 2007 roku . W ra-
mach tego programu wykonuje się badanie 
cytologiczne u kobiet w przedziale wieko-
wym 25-59 lat co 3 lata . Aby wziąć udział 
w programie, niepotrzebne jest skierowa-
nie . Wystarczy zgłosić się do ginekologa 
lub położnej . W ramach programu moż-

na skorzystać z bezpłat-
nej cytologii, wykonanej 
przez lekarza lub położną 
posiadającą odpowiedni 
certyfikat nadany przez 
Centralny Ośrodek Koor-
dynujący Program Wcze-

snego Wykrywania Raka Szyjki Macicy . 
Jeśli wynik jest prawidłowy, ponowne 
badanie profilaktyczne można wykonać 

Profilaktyka wtórna raka szyjki macicy

Pamiętajmy:
lepiej zapobiegać 

niż leczyć!

po upływie 3 lat lub – w uzasadnionych 
przypadkach (w szczególności zakażenia 
wirusem HIV, przyjmowania leków im-
munosupresyjnych lub zakażenia HPV – 
typem wysokiego ryzyka) – po upływie 
12 miesięcy . W przypad-
ku gdy w badaniu zostaną 
stwierdzone zmiany o cha-
rakterze dysplastycznym, 
otrzymuje się skierowanie 
na dalszą diagnostykę – 
badanie kolposkopowe 
lub badanie kolposkopowe 
z pobraniem wycinka do 
badania histopatologiczne-
go . Niestety wszelkie dane 
pokazują, że udział kobiet w Populacyj-
nym Programie Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy szacuje 
się na poziomie dwudziestu kilku procent, 
a warunkiem niezbędnym efektywności 
skriningu cytologicznego jest jego maso-
wość . Uznaje się bowiem, że dopiero przy 
objęciu badaniem przesiewowym 75% 
populacji można uzyskać 25-procentowe 
zmniejszenie umieralności . 

Obecnie coraz powszechniej stosuje 
się cytologię na podłożu płynnym . Wy-
maz pobierany za pomocą szczoteczki 
przenoszony jest do pojemnika ze specjal-
nym płynem, który jest szczelnie zamy-
kany i przesyłany do laboratorium, gdzie 
materiał zostaje przeniesiony z pojem-
nika przez specjalistyczny aparat na filtr 
oczyszczający go z niepożądanych ele-
mentów, takich jak śluz, krwinki czerwone 
czy bakterie . Dopiero wtedy próbka prze-
noszona jest na szkiełko mikroskopowe 
i podlega badaniu . Zastosowanie tej meto-
dy pozwala na uzyskanie wysokiej jakości 

preparatu, znaczące skrócenie czasu jego 
oceny, zwiększenie dokładności bada-
nia, ale co istotne, w przypadku cytologii 
płynnej raz pobrany materiał można wy-
korzystać do dalszych badań, np . w celu 

sprawdzenia, czy zawiera 
onkogenne szczepy wiru-
sa HPV odpowiedzialnego 
za powstawanie raka szyj-
ki macicy, bez koniecz-
ności wzywania kobiety 
na dodatkowe badanie . 
Takie łączenie badania 
cytologicznego z bada-
niem na obecność wiru-
sa HPV jest światowym 

trendem w profilaktyce onkologicznej 
i od lat jest refundowane w wielu kra-
jach . W Polsce rok temu zespół ekspertów 
z Polskiego Towarzystwa Ginekologów  
i Położników zarekomendował korzy-
stanie z cytologii płynnej zamiast tra-
dycyjnej . Aby możliwe było zastąpienie 
klasycznej cytologii w diagnostyce i skri-
ningu w kierunku raka szyjki macicy cy-
tologią na podłożu płynnym, musi zostać 
zakończony trwający obecnie pilotaż . 
Niestety problem z zakończeniem pilotażu 
polega na słabej zgłaszalności pacjentek 
na badanie i dlatego trudno go kontynu-
ować, a bez ukończonego pilotażu nie bę-
dzie możliwe zastąpienie klasycznej cyto-
logii w diagnostyce i skriningu w kierunku 
raka szyjki macicy cytologią na podłożu 
płynnym . 

Podobnie jak w przypadku profilakty-
ki pierwotnej, również w przypadku pro-
filaktyki wtórnej ogromną rolę odgrywa 
edukacja, bo skuteczność obu programów 
zależy od ich zasięgu i jakości . 

Rak szyjki macicy 
na wczesnym etapie 

jest wyleczalny 
w ponad 99% 
przypadków
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Według Krajowego Rejestru Nowotworów 
rak piersi jest najczęściej występującym 
nowotworem złośliwym u kobiet – stanowi 
aż 23% wszystkich nowotworów w tej gru-
pie chorych . Najważniejszym czynnikiem 
wpływającym na skuteczność leczenia jest 
wykrycie nowotworu w jak najwcześniej-
szym stadium rozwoju . 

Podstawą profilaktyki raka piersi jest sa-
modzielne badanie piersi . Samobadanie po-
winno składać się z dwóch części: oglądania 
i badania dotykiem, które każda kobieta, 
od dwudziestego roku życia, powinna wy-
konywać regularnie raz w miesiącu w tym 
samym dniu cyklu, najlepiej w pierwszym 
dniu po zakończeniu miesiączki, a Panie po 
menopauzie raz w miesiącu, najlepiej za-
wsze w tym samym dniu miesiąca . 

Badanie powinno zaczynać się od oglą-
dania piersi przed lustrem, a następnie ba-
dania ich dotykiem (można do tego zaan-
gażować partnera) . Jeśli w czasie badania 
zauważalne są jakiekolwiek niepokojące 
objawy, należy jak najszybciej zgłosić się 
do lekarza . Większość zmian wyczuwa-
nych podczas samodzielnego badania jest 
niegroźna, ale nawet złośliwe nowotwory, 
wykryte na wczesnym etapie, są w ogrom-
nej większości w pełni wyleczalne . Nie-
pokój powinny budzić takie objawy jak: 
zmiany w kolorze lub strukturze skóry 
piersi, zmiany wielkości lub kształtu jed-
nej z piersi, krwawienie lub inny wyciek 
z brodawki sutkowej, dołki, zaciągnięcia 

albo owrzodzenia skóry na piersi, wszelkie 
wyczuwalne zgrubienia lub guzki w piersi 
lub pod pachą, obrzęk ramienia . Samoba-
danie należy przeprowadzać regularnie, ale 
raz w roku badanie takie powinien wyko-
nać lekarz rodzinny, ginekolog, chirurg lub 
onkolog . 

Decydujące znaczenie w przypadku 
profilaktyki raka piersi ma powszechny 
program profilaktyki raka piersi, w ramach 
którego wszystkie kobiety pomiędzy 50 
a 69 rokiem życia mogą wykonać bez-
płatne badania mammograficzne (jeżeli 
w ostatnich 24 miesiącach nie wykonywały 
mammografii w ramach profilaktyki zdro-
wotnej lub otrzymały w ramach programu 
profilaktyki raka piersi w roku ubiegłym pi-
semne wskazania do wykonania ponowne-
go badania mammograficznego po upływie 
12 miesięcy) . Badanie mammograficzne 
można wykonać w poradniach stacjonar-
nych lub w mammobusie, który dojeżdża 
do najodleglejszych zakątków Polski . Nie-
stety możemy spotkać się z przekonaniem, 
zarówno wśród pacjentek, jak i części spe-
cjalistów, że badanie wykonane w mammo-
busie bywa gorszej jakości od wykonanego 
w placówce stacjonarnej . Musimy jednak 
wiedzieć, że wymagania techniczne, wypo-
sażenie i kontrole są identyczne dla wszyst-
kich pracowni . Badania mammograficzne 
to jedno z najbardziej kontrolowanych, 
przez NFZ i inne państwowe instytucje, 
świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce . 
Każdy realizator Programu Profilaktyki 

Profilaktyka raka piersi
Raka Piersi jest zobowiązany do przejścia 
audytu klinicznego zdjęć mammograficz-
nych, przeprowadzanego raz na dwa lata 
przez Centralny Ośrodek Koordynujący 
przy Ministerstwie Zdrowia, oraz audytu 
technicznego prowadzonego przez fizyków 
medycznych, polegającego na pomiarze 
parametrów pracy aparatów . Mammobusy 
stworzone zostały po to, by ułatwić kobie-
tom dostęp do wczesnej diagnostyki nowo-
tworów piersi, bez względu na miejsce ich 
zamieszkania i szczególnie w mniejszych 
miejscowościach bywają koniecznością, je-
żeli chcemy, aby dostęp do programu profi-
laktycznego był jednakowy dla wszystkich 
zainteresowanych . 

Do udziału w programie niepotrzebne 
jest skierowanie . Wystarczy zgłosić się do 
poradni, która wykonuje takie badania . Jeżeli 
wynik będzie prawidłowy, otrzymamy zapro-
szenie na ponowne badanie za 2 lata . Jeżeli 
natomiast wynik badania będzie prawidłowy, 
ale współistnieją czynniki ryzyka (rak pier-
si wśród członków rodziny – matka, siostra 
lub córka – oraz mutacje w obrębie genów 
BRCA1 lub/i BRCA2), badanie należy po-
wtórzyć za 12 miesięcy . W przypadku wyni-
ku nieprawidłowego otrzymamy skierowanie 
na dalszą diagnostykę . Rozpoznanie raka 
piersi lub innego schorzenia wymagającego 
leczenia specjalistycznego jest podstawą do 
otrzymania, już poza programem, skierowa-
nia do dalszej diagnostyki lub leczenia w po-
radni specjalistycznej czy też lecznictwa sta-
cjonarnego w ramach NFZ .

Innym badaniem wykorzystywanym 
w wykrywaniu wczesnych zmian w piersi 
jest USG . Nie powinno się jednak trak-
tować tych badań jako równorzędnych . 

USG to metoda niezwykle cenna do oceny 
piersi o dużej gęstości gruczołowej – ty-
powych zwłaszcza dla młodych kobiet, 
przed menopauzą, aktywnych hormonalnie 
– i powinna być metodą z wyboru u tych 
pacjentek . USG pozwala obejrzeć tkanki 
piersi i ewentualną zmianę pod różnymi 
kątami, ale nie wykrywa zwapnień, które 
zwykle są początkiem raka . USG stanowi 
również doskonały element uzupełniający 
pogłębioną diagnostykę zmian patologicz-
nych wykrytych podczas mammografii . 

Niestety podobnie jak we wszystkich 
innych dostępnych w Polsce programach 
profilaktyki raka, tak również w progra-
mie profilaktyki raka piersi problem stano-
wi zgłaszalność się pacjentek na badania . 
Z dostępnych danych wynika, że objęcie 
populacji badaniami w naszym kraju jest na 
poziomie niecałych 35 procent, przy czym 
w dużych miastach często jest niższe niż 
w małych miejscowościach . Dla porówna-
nia: średnia europejska to około 70 procent, 
a w Skandynawii nawet 80 procent . 

Biorąc pod uwagę ilość zachorowań 
i zgonów na raka piersi w Polsce i na świe-
cie, a także fakt, że wczesne wykrycie raka 
piersi umożliwia jego całkowite wylecze-
nie, edukacja kobiet w zakresie czynników 
zwiększających ryzyko powstania raka, jak 
i badań profilaktycznych staje się jednym 
z najważniejszych zadań każdej pielęgniar-
ki, pielęgniarza, położnej, położnego . 

mgr piel. Grażyna Waleńska 
Konsultant w Dziedzinie 

Pielęgniarstwa Onkologicznego Woj. Pom. 
Ekspert OIPiP w Gdańsku



52 Biuletyn Informacyjny  nr 2/2023 53

Choroby zawodowe
Kwestie dotyczące chorób zawodowych 
reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r . 
Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie dyspozycji zawartej 
w Kodeksie pracy – Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r . w spra-
wie chorób zawodowych (Dz . U . z 2013 r . 
poz . 1367) .
Definicję choroby zawodowej zawiera art . 
2351 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r . Ko-
deks pracy (Dz . U . z 2020 r . poz . 1320 ze 
zm .), który stanowi, że za chorobę zawodo-
wą uważa się chorobę wymienioną w wy-
kazie chorób zawodowych, jeżeli w wyni-
ku oceny warunków pracy można stwier-
dzić bezspornie lub z wysokim prawdo-
podobieństwem, że została ona spowodo-
wana działaniem czynników szkodliwych 
dla zdrowia występujących w środowisku 
pracy albo w związku ze sposobem wy-
konywania pracy, zwanych „narażeniem 
zawodowym” . Zgodnie z art . 2352 Kodek-
su pracy rozpoznanie choroby zawodowej 
u pracownika lub byłego pracownika może 
nastąpić w okresie jego zatrudnienia w na-
rażeniu zawodowym albo po zakończeniu 
pracy w takim narażeniu, pod warunkiem 
wystąpienia udokumentowanych objawów 
chorobowych w okresie ustalonym w wyka-
zie chorób zawodowych .
Zgłoszenie przypadku choroby zawodowej 
jest obligatoryjne . Na podstawie art . 235 
Kodeksu pracy: 

§ 1 . 
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie 
zgłosić właściwemu państwowemu inspek-

torowi sanitarnemu i właściwemu okręgo-
wemu inspektorowi pracy każdy przypadek 
podejrzenia choroby zawodowej .

§ 2 . 
Obowiązek, o którym mowa w § 1, doty-
czy także lekarza podmiotu właściwego do 
rozpoznania choroby zawodowej, o którym 
mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art . 237 § 1 pkt 6 .

§ 21 . 
W każdym przypadku podejrzenia choroby 
zawodowej:
1) lekarz,
2) lekarz dentysta, który podczas wykony-

wania zawodu powziął takie podejrze-
nie u pacjenta

– kieruje na badania w celu wydania orze-
czenia o rozpoznaniu choroby zawodowej 
albo o braku podstaw do jej rozpoznania .

§ 22 . 
Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej 
może również dokonać pracownik lub były 
pracownik, który podejrzewa, że występują-
ce u niego objawy mogą wskazywać na taką 
chorobę, przy czym pracownik aktualnie 
zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośred-
nictwem lekarza sprawującego nad nim pro-
filaktyczną opiekę zdrowotną .

§ 3 . 
W razie rozpoznania u pracownika choroby 
zawodowej, pracodawca jest obowiązany:
1) ustalić przyczyny powstania choroby 

zawodowej oraz charakter i rozmiar 
zagrożenia tą chorobą, działając w po-
rozumieniu z właściwym państwowym 
inspektorem sanitarnym;
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2) przystąpić niezwłocznie do usunięcia 
czynników powodujących powstanie 
choroby zawodowej i zastosować inne 
niezbędne środki zapobiegawcze;

3) zapewnić realizację zaleceń lekarskich .
§ 4 . 

Pracodawca jest obowiązany prowadzić re-
jestr obejmujący przypadki stwierdzonych 
chorób zawodowych i podejrzeń o takie 
choroby .

§ 5 . 
Pracodawca przesyła zawiadomienie o skut-
kach choroby zawodowej do instytutu me-
dycyny pracy wskazanego w przepisach 
wydanych na podstawie art . 237 § 11 oraz do 
właściwego państwowego inspektora sani-
tarnego .

Choroba pracownika zostanie uznana za 
chorobę zawodową, jeżeli:

1 . znajduje się ona w wykazie chorób 
zawodowych, stanowiącym załącznik 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 czerwca 2009 r . w sprawie chorób 
zawodowych (Dz . U . z 2013 r . poz . 
1367) oraz

2 . w wyniku oceny warunków pracy moż-
na stwierdzić bezspornie lub z wysokim 
prawdopodobieństwem, że choroba 
została spowodowana działaniem czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia wy-
stępujących w środowisku pracy albo 
w związku ze sposobem wykonywa-
nia pracy, zwanymi dalej „narażeniem 
zawodowym” (art . 2351 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r . – Kodeks pracy) .

Oba warunki muszą być spełnione łącz-
nie, co oznacza, że np . nie będzie uznana 
za chorobę zawodową choroba, która co 
prawda powstała w związku z wykonywa-
ną przez pracownika pracą, ale nie jest ona 

wymieniona w załączniku do rozporządze-
nia w sprawie chorób zawodowych . Jeżeli 
dwa powyższe warunki zostaną spełnione, 
istnieje domniemanie związku przyczyno-
wego między chorobą zawodową a warun-
kami narażającymi na jej powstanie (wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
9 stycznia 2007 r ., II OSK 1039/06) .

Procedura uznania choroby 
za zawodową

Rozpoznanie choroby zawodowej może na-
stąpić u pracownika lub byłego pracownika 
w okresie jego zatrudnienia w narażeniu za-
wodowym albo po zakończeniu pracy w ta-
kim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia 
udokumentowanych objawów chorobowych 
w okresie ustalonym w wykazie chorób za-
wodowych (art . 2352 k .p .) .
Spełnienie pierwszego warunku następuje 
poprzez znalezienie rozpoznanej u pracow-
nika choroby na liście chorób zawodowych, 
zamieszczonej w załączniku do rozporzą-
dzenia w sprawie chorób zawodowych .
Ustalenie drugiej przesłanki wymaga do-
konania oceny narażenia zawodowego . 
Paragraf 6 ust . 3 rozporządzenia w spra-
wie chorób zawodowych określa kto na 
jakim etapie postępowania o stwierdzenie 
choroby zawodowej dokonuje tej oceny . 
I tak:
1) w związku z podejrzeniem choroby 

zawodowej jest to lekarz zgłaszający 
podejrzenie, jeżeli sprawuje profilak-
tyczną opiekę zdrowotną nad pracowni-
kiem, którego dotyczy podejrzenie;

2) w toku ustalania rozpoznania choroby 
zawodowej jest to lekarz zatrudniony 
w jednostce orzeczniczej I lub II stopnia;

3) w toku podejmowania decyzji o stwier-

dzeniu choroby zawodowej lub decyzji 
o braku podstaw do stwierdzenia cho-
roby zawodowej jest to państwowy po-
wiatowy inspektor sanitarny .

Ocenę narażenia zawodowego sporządza 
się na formularzu, którego wzór określony 
został w załączniku nr 4 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r . 
w sprawie sposobu dokumentowania chorób 
zawodowych i skutków tych chorób .
Przy ocenie narażenia zawodowego, 
uwzględnia się w odniesieniu do:
1) czynników chemicznych i fizycznych – 

rodzaj czynnika, wartość stężeń lub natę-
żeń i średni czas narażenia zawodowego;

2) czynników biologicznych – rodzaj 
czynnika, ustalenie kontaktu, okresu 
utajenia oraz stwierdzenie mechanizmu 
działania lub drogi szerzenia się czyn-
nika, bez konieczności określenia stęże-
nia tego czynnika;

3) czynników o działaniu uczulającym 
(alergenów) – rodzaj czynnika i stwier-
dzenie kontaktu z takim czynnikiem 
w czasie pracy, jeżeli występował on 
w środowisku pracy, narzędziach pra-
cy, surowcach, półproduktach lub go-
towych wyrobach, bez konieczności 
określania stężenia tego czynnika;

4) czynników o działaniu rakotwórczym 
– substancje chemiczne i ich mieszani-
ny zakwalifikowane do kategorii 1 na 
podstawie przepisów o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach, 
czynniki i procesy technologiczne 
o działaniu rakotwórczym wymienione 
w przepisach wydanych na podstawie 
art . 222 § 3 k .p . oraz pierwotną lokali-
zację nowotworu i okres latencji;

5) sposobu wykonywania pracy – okre-
ślenie stopnia obciążenia wysiłkiem 

fizycznym oraz chronometraż czynno-
ści, które mogą powodować nadmierne 
obciążenie odpowiednich narządów lub 
układów organizmu ludzkiego .

Pracodawca podejrzewający wystąpienie 
u swojego pracownika choroby zawodowej 
oraz lekarz właściwy do rozpoznania choro-
by zawodowej (lekarz zatrudniony w jedno-
stce orzeczniczej I stopnia) mają obowiązek 
dokonania zgłoszenia podejrzenia choroby 
zawodowej u pracownika właściwemu:
1 . państwowemu powiatowemu inspek-

torowi sanitarnemu, właściwemu pań-
stwowemu granicznemu inspektorowi 
sanitarnemu, właściwemu państwo-
wemu wojewódzkiemu inspektorowi 
sanitarnemu, właściwemu państwowe-
mu inspektorowi sanitarnemu, o któ-
rym mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art . 20 ust . 2 ustawy z dnia 
14 marca 1985 r . o Państwowej In-
spekcji Sanitarnej – dalej u .p .i .s ., wła-
ściwemu komendantowi wojskowego 
ośrodka medycyny prewencyjnej albo 
właściwemu inspektorowi wojskowego 
ośrodka medycyny prewencyjnej, zwa-
nym dalej „właściwym państwowym 
inspektorem sanitarnym”,

2 . właściwemu okręgowemu inspektoro-
wi pracy,
– których właściwość ustala się według 
miejsca, w którym praca jest lub była 
wykonywana przez pracownika, lub 
według krajowej siedziby pracodawcy, 
w przypadku gdy dokumentacja doty-
cząca narażenia zawodowego jest gro-
madzona w tej siedzibie .

Takiego zgłoszenia może także dokonać 
pracownik lub były pracownik, który po-
dejrzewa, że występujące u niego objawy 
wskazują na taką chorobę . Pracownik ak-
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tualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie 
za pośrednictwem lekarza sprawującego 
nad nim profilaktyczną opiekę zdrowot-
ną. Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta podczas 
wykonywania zawodu poweźmie podejrze-
nie istnienia choroby zawodowej u pacjenta, 
ma on obowiązek skierowania pracownika na 
badania w celu wydania orzeczenia o rozpo-
znaniu choroby zawodowej albo o braku pod-
staw do jej rozpoznania (art . 235 § 1-21 k .p .) .
Zgłoszenie wymaga wypełnienia formula-
rza, którego wzór określony został w załącz-
niku nr 1 do r .s .d ., a dodatkowo zgłoszenia 
telefonicznego w przypadku choroby za-
wodowej o ostrym przebiegu lub podejrze-
nia, że choroba zawodowa była przyczyną 
śmierci pracownika .
Śmierć pracownika nie uzasadnia odstą-
pienia od stwierdzenia u niego choroby 
zawodowej, ponieważ ze stwierdzeniem ta-
kiej choroby wiążą się nie tylko określone 
uprawnienia z ubezpieczenia społecznego 
dla pracownika lub jego rodziny, ale także 
obowiązki zakładu pracy, a w szczególności 
obowiązek stosowania właściwych środków 
zapobiegawczych (wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 
15 lutego 1983 r ., sygn . akt II SA 2082/82) .
Postępowanie w sprawie uznania choroby 
pracownika za chorobę zawodową nie jest 
prowadzone ani przez pracodawcę, ani przez 
specjalną komisję w podmiocie leczniczym, 
tak jak ma to miejsce w przypadku uznania 
zdarzenia za wypadek przy pracy . Na sku-
tek zgłoszenia podejrzenia choroby zawo-
dowej właściwy miejscowo państwowy in-
spektor sanitarny wszczyna postępowanie 
administracyjne, którego celem jest usta-
lenie, czy choroba pracownika jest choro-
bą zawodową. Organ ten jest zobligowany 
do dążenia do należytego wyjaśnienia stanu 

faktycznego sprawy (wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 
2007 r ., II OSK 1896/06) .
Po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia cho-
roby zawodowej właściwy państwowy in-
spektor sanitarny wszczyna postępowanie, 
a w szczególności kieruje pracownika lub 
byłego pracownika, którego dotyczy podej-
rzenie, na badanie w celu wydania orzecze-
nia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo 
o braku podstaw do jej rozpoznania do jed-
nostki orzeczniczej I stopnia, którą jest:
1) poradnia chorób zawodowych woje-

wódzkich ośrodków medycyny pracy;
2) klinika i poradnia chorób zawodowych 

uniwersytetów medycznych (akademii 
medycznych);

3) poradnia chorób zakaźnych wojewódz-
kich ośrodków medycyny pracy albo 
przychodnia i oddział chorób zakaź-
nych poziomu wojewódzkiego – w za-
kresie chorób zawodowych zakaźnych 
i pasożytniczych;

4) podmiot leczniczy, w którym nastąpiła 
hospitalizacja – w zakresie rozpozna-
wania chorób zawodowych u pracow-
ników hospitalizowanych z powodu 
wystąpienia ostrych objawów choroby 
(§ 4 ust . 1 w związku z § 5 ust . 2 r .ch .z .) .

Ich właściwość ustala się zgodnie z miej-
scem siedziby podmiotu leczniczego, w któ-
rym praca jest lub była wykonywana przez 
pracownika, a w przypadku gdy pracownik 
zamieszkuje w innym województwie niż 
była wykonywana praca powodująca za-
grożenie zawodowe, właściwość jednostki 
orzeczniczej I stopnia ustala się według ak-
tualnego miejsca zamieszkania pracownika .
Natomiast jednostkami orzeczniczymi 
II stopnia, czyli odwoławczymi od orze-
czeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych 

w jednostkach orzeczniczych I stopnia, są 
instytuty badawcze w dziedzinie medycyny 
pracy (§ 5 ust . 3 r .ch .z .) .
Tylko w przypadku, gdy zgłoszenia podej-
rzenia choroby zawodowej dokonuje lekarz 
jednostki orzeczniczej I stopnia, państwowy 
inspektor sanitarny nie kieruje już pracowni-
ka do tej jednostki na badanie .
Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 
16 stycznia 2006 r ., „orzeczenie jednostki 
organizacyjnej właściwej do rozpoznawa-
nia chorób zawodowych ma charakter opinii 
biegłego . Opinia ta oprócz konkluzji po-
winna zawierać merytoryczne uzasadnienie 
zajętego stanowiska z odniesieniem się nie 
tylko do wyników badań przeprowadzo-
nych przez daną jednostkę, ale również do 
innych zebranych dowodów, zwłaszcza gdy 
wynikają z nich odmienne oceny” (I SA/Wa 
1221/04) . Opinia ta jest dowodem w prowa-
dzonym postępowaniu administracyjnym . 
Mimo że opinia jednostki orzeczniczej ma 
charakter opinii biegłego, biegły z listy sądu 
powszechnego nie jest uprawniony do orze-
kania choroby zawodowej (wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie z dnia 27 czerwca 2006 r ., VII SA/
Wa 573/06) . Wyłącznie jednostki orzecz-
nicze I i II stopnia są właściwe do orzeka-
nia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub 
o braku podstaw do jej rozpoznania, dlatego 
podstawą wydania decyzji nie mogą być ba-
dania oraz wydane na ich podstawie diagno-
zy innych placówek medycznych, w których 
leczył się pracownik (wyrok Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 12 kwietnia 2007 r ., sygn . akt VII SA/
Wa 2467/06) .
Zgodnie z § 5 ust . 1 rozporządzenia MZ 
o chorobach zawodowych, tylko lekarz 

spełniający wymagania kwalifikacyjne 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 
2010 r . w sprawie specjalizacji lekarskich 
niezbędnych do wykonywania orzecznic-
twa w zakresie chorób zawodowych jest 
właściwym do orzekania w zakresie chorób 
zawodowych . Lekarz ten, biorąc pod uwagę 
wyniki przeprowadzonych badań lekarskich 
i pomocniczych, dokumentacji medycznej 
pracownika, dokumentacji przebiegu zatrud-
nienia oraz oceny narażenia zawodowego, 
wydaje orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu 
choroby zawodowej lub o braku podstaw do 
rozpoznania choroby zawodowej (§ 6 ust . 1 
rozporządzenia) .
Jeżeli lekarz ten stwierdzi, że w zebranej do-
kumentacji nie ma wszystkich potrzebnych 
do wydania orzeczenia lekarskiego informa-
cji, ma prawo do wystąpienia o ich uzupeł-
nienie do:
1) pracodawcy – w zakresie obejmują-

cym przebieg oraz organizację pracy 
zawodowej pracownika lub byłego 
pracownika, w tym pracę w godzinach 
nadliczbowych, dane o narażeniu za-
wodowym, obejmujące także wyniki 
pomiarów czynników szkodliwych 
wykonanych na stanowiskach pracy, 
na których pracownik był zatrudniony, 
stosowane przez pracownika środki 
ochrony indywidualnej, a w przypad-
ku narażenia pracownika na czynniki 
o działaniu uczulającym (alergeny) – 
także o przekazanie próbki substancji, 
w ilości niezbędnej do przeprowadzenia 
badań diagnostycznych;

2) lekarza sprawującego profilaktyczną 
opiekę zdrowotną nad pracownikiem, 
którego dotyczy podejrzenie choroby 
zawodowej – w zakresie dokonania 
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uzupełniającej oceny narażenia zawo-
dowego oraz o udostępnienie doku-
mentacji medycznej pracownika wraz 
z wynikami przeprowadzonych badań 
profilaktycznych;

3) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub 
innego lekarza prowadzącego leczenie 
pracownika lub byłego pracownika, 
którego dotyczy podejrzenie choroby 
zawodowej – o udostępnienie doku-
mentacji medycznej w zakresie nie-
zbędnym do rozpoznania choroby za-
wodowej;

4) właściwego państwowego inspektora 
sanitarnego – w zakresie oceny naraże-
nia zawodowego, zwłaszcza na podsta-
wie dokumentacji archiwalnej oraz in-
formacji udostępnianej na jego wniosek 
przez odpowiednie jednostki organiza-
cyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i służby medycyny pracy w odniesieniu 
do zakładów pracy, które uległy likwi-
dacji;

5) pracownika lub byłego pracowni-
ka – w zakresie uzupełnienia wywia-
du zawodowego przeprowadzonego 
przez lekarza wykonującego zawód 
w ramach wykonywania działalności 
leczniczej lub zatrudnionego w pod-
miocie leczniczym albo właściwego 
państwowego inspektora sanitarnego 
wydającego skierowanie na badanie 
w związku z podejrzeniem choroby 
zawodowej .

Po sporządzeniu orzeczenia lekarskiego 
o rozpoznaniu choroby zawodowej lub 
o braku podstaw do rozpoznania choroby 
zawodowej, lekarz przesyła je:
a) właściwemu państwowemu inspektoro-

wi sanitarnemu, 
b) zainteresowanemu pracownikowi lub 

byłemu pracownikowi oraz lekarzowi 
kierującemu na badania,

c) a w przypadku gdy orzeczenie lekar-
skie zostało wydane przez lekarza za-
trudnionego w jednostce orzeczniczej 
II stopnia – również jednostce orzecz-
niczej I stopnia .

Zarówno od orzeczenia lekarskiego o roz-
poznaniu choroby zawodowej, jak i od orze-
czenia lekarskiego o braku podstaw do roz-
poznania choroby zawodowej pracownikowi 
lub byłemu pracownikowi, który nie zgadza 
się z treścią orzeczenia lekarskiego, przysłu-
guje prawo wystąpienia z wnioskiem o prze-
prowadzenie ponownego badania przez jed-
nostkę orzeczniczą II stopnia – Instytutu Me-
dycyny Pracy w Łodzi . Wniosek o ponowne 
badanie pracownik powinien złożyć w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania orzecze-
nia lekarskiego . Robi to za pośrednictwem 
jednostki orzeczniczej I stopnia, zatrudnia-
jącej lekarza, który wydał orzeczenie . Jed-
nostka orzecznicza ma wówczas obowiązek 
powiadomienia właściwego państwowego 
inspektora sanitarnego o wniosku pracowni-
ka o ponowne badanie . O ponowne badanie 
pracownika nie może wystąpić pracodawca 
(wyrok Naczelnego Sądu Administracyjne-
go z dnia 15 marca 2007 r ., II OSK 756/06) .

Decyzja o stwierdzeniu choroby 
zawodowej albo decyzja o braku podstaw 

do stwierdzenia choroby zawodowej

Zebrany materiał dowodowy, a w szczegól-
ności dane zawarte w orzeczeniu lekarskim 
oraz formularzu oceny narażenia zawodowe-
go pracownika lub byłego pracownika sta-
nowią podstawę do wydania w toku prowa-
dzonego postępowania administracyjnego 
przez właściwego państwowego inspektora 
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sanitarnego decyzji o stwierdzeniu choroby 
zawodowej albo decyzji o braku podstaw do 
stwierdzenia choroby zawodowej .
Właściwy państwowy inspektor sanitarny 
przesyła wydaną decyzję:
1) zainteresowanemu pracownikowi lub 

byłemu pracownikowi;
2) pracodawcy lub pracodawcom zatrud-

niającym pracownika w warunkach, 
które mogły spowodować skutki zdro-
wotne uzasadniające postępowanie 
w sprawie rozpoznania i stwierdzenia 
choroby zawodowej;

3) jednostce orzeczniczej zatrudniającej le-
karza, który wydał orzeczenie lekarskie;

4) właściwemu okręgowemu inspektoro-
wi pracy .

Decyzja wydana przez właściwego pań-
stwowego inspektora sanitarnego nie jest 
od razu ostateczna, ponieważ przysługuje 
od niej odwołanie do właściwego państwo-
wego wojewódzkiego inspektora sanitar-
nego . Natomiast od decyzji państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego 
przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego . Istnieje również możli-
wość złożenia skargi do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego .
Państwowy inspektor sanitarny w zakresie 
rozpoznania choroby zawodowej jest zwią-
zany rozpoznaniem choroby zawodowej 
albo jego brakiem dokonanym w orzecze-
niu lekarskim . Nie jest on uprawniony do 
kontroli merytorycznej orzeczeń lekarskich 
uprawnionych do rozpoznawania chorób 
zawodowych jednostek organizacyjnych 
ani też do dokonywania własnych ustaleń, 
prowadzących do odmiennego rozpoznania 
jednostki chorobowej (wyroki: Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 
2007 r ., II OSK 1078/06; Wojewódzkie-

go Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 22 lutego 2007 r ., sygn . akt VII SA/
Wa 2396/06, z dnia 15 grudnia 2006 r ., VII 
SA/Wa 1994/06) .

Zakończenie postępowania

Po zakończeniu postępowania, gdy decyzja 
o stwierdzeniu choroby zawodowej stała 
się ostateczna, w terminie 14 dni od tego 
faktu, właściwy państwowy inspektor sani-
tarny, Główny Inspektor Sanitarny, Głów-
ny Inspektor Sanitarny, o którym mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art . 
20 ust . 2 u .p .i .s ., albo Główny Inspektor Sa-
nitarny Wojska Polskiego w terminie 14 dni 
od dnia, w którym decyzja o stwierdzeniu 
choroby zawodowej stała się ostateczna, 
sporządza kartę stwierdzenia choroby za-
wodowej i przesyła ją do Centralnego Re-
jestru Chorób Zawodowych prowadzonego 
przez Instytut Medycyny Pracy im . prof . 
dr . med . Jerzego Nofera w Łodzi . Organ 
wydający decyzję o stwierdzeniu choroby 
zawodowej w postępowaniu odwoławczym 
przesyła kartę stwierdzenia choroby zawo-
dowej w terminie 14 dni także organowi 
wydającemu tę decyzję w I instancji .
Procent uszczerbku na zdrowiu pracowni-
ka, u którego stwierdzono chorobę zawo-
dową i wydana została decyzja administra-
cyjna, ustala ZUS .

Uprawnienia pracownika w związku 
ze stwierdzeniem choroby zawodowej

Pracownikowi, który zachorował na cho-
robę zawodową, przysługują świadczenia 
z ubezpieczenia społecznego określone 
w art . 6 ust . 1 ustawy z dnia 30 października 
2002 r . o ubezpieczeniu społecznym z tytu-

łu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych – dalej u .s .w . Są to: 
1) zasiłek chorobowy – dla ubezpieczone-

go, którego niezdolność do pracy spo-
wodowana została chorobą zawodową;

2) świadczenie rehabilitacyjne – dla ubez-
pieczonego, który po wyczerpaniu za-
siłku chorobowego jest nadal niezdolny 
do pracy, a dalsze leczenie lub rehabili-
tacja lecznicza rokują odzyskanie zdol-
ności do pracy;

3) zasiłek wyrównawczy – dla ubezpie-
czonego będącego pracownikiem, któ-
rego wynagrodzenie uległo obniżeniu 
wskutek stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu;

4) jednorazowe odszkodowanie – dla ubez-
pieczonego, który doznał stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5) jednorazowe odszkodowanie – dla 
członków rodziny zmarłego ubezpie-
czonego lub rencisty;

6) renta z tytułu niezdolności do pracy – 
dla ubezpieczonego, który stał się nie-
zdolny do pracy wskutek choroby za-
wodowej;

7) renta szkoleniowa – dla ubezpieczone-
go, w stosunku do którego orzeczono 
celowość przekwalifikowania zawo-
dowego ze względu na niezdolność do 
pracy w dotychczasowym zawodzie 
spowodowaną chorobą zawodową;

8) renta rodzinna – dla członków rodziny 
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 
uprawnionego do renty z tytułu choro-
by zawodowej;

9) dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty 
zupełnej;

10) dodatek pielęgnacyjny;
11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu 

stomatologii i szczepień ochronnych 

oraz zaopatrzenia w przedmioty ortope-
dyczne w zakresie określonym ustawą .

Świadczenia te wypłacane są z ubezpie-
czenia społecznego na zasadach określo-
nych w art . 6-23a u .s .w . Na chwilę obecną 
pracownik może otrzymać odszkodowanie 
w wysokości 1133 zł do dnia 31 marca 
2023 r . za każdy procent stałego lub dłu-
gotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz 
z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co 
najmniej o 10 punktów procentowych .

Podsumowanie

W razie rozpoznania u pracownika choro-
by zawodowej pracodawca ma obowiązek 
podjąć działania zmierzające w pierwszej 
kolejności do ustalenia przyczyny powsta-
nia choroby zawodowej oraz charakteru 
i rozmiaru zagrożenia tą chorobą . Robi to, 
działając w porozumieniu z właściwym 
organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej . 
Pracodawca powinien także niezwłocznie 
przystąpić do usunięcia czynników powo-
dujących powstanie choroby zawodowej 
i zastosować niezbędne środki zapobie-
gawcze oraz zapewnić realizację zaleceń 
lekarskich . Wszystko to w celu zapobieże-
nia albo przynajmniej zminimalizowania 
zachorowania na chorobę zawodową przez 
innych pracowników (art . 235 § 3 k .p .) . 
Obowiązkiem pracodawcy jest prowadze-
nie rejestru zachorowań na choroby zawo-
dowe i podejrzeń o takie choroby .
W związku z epidemią koronawirusa nale-
ży dodatkowo wskazać, że z definicji cho-
roby zawodowej wynika, że choroba zawo-
dowa powinna być ujęta w wykazie chorób 
zawodowych . Wykaz chorób zawodowych 
zawartych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z dnia 30 czerwca 2009 r . w sprawie 
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Gratulacje i podziękowania
Podziękowanie dla 

Pani pielęgniarki Marzeny Kęsickiej
za wieloletnią opiekę kardiologiczną nad pacjentem Andrzejem Kreftem

Dziękujemy bardzo
Żona Basia i syn Mateusz

chorób zawodowych (Dz . U . z 2013 r . poz . 
1367) zawiera wśród chorób zawodowych 
„choroby zakaźne lub pasożytnicze albo 
ich następstwa” – bez określenia okresu, 
w którym wystąpienie udokumentowa-
nych objawów chorobowych upoważnia do 
rozpoznania choroby zawodowej pomimo 
wcześniejszego zakończenia pracy w nara-
żeniu zawodowym . Z całą pewnością ko-
ronawirus ma charakter zakaźny, uwzględ-
niając drogę jego przenoszenia . 
Należy podkreślić, że obowiązujący od wie-
lu lat wspomniany wyżej wykaz chorób za-
wodowych nie uległ modyfikacji w związku 
z epidemią COVID-19 . Należy jednak w tym 
miejscu przywołać pismo Ministerstwa Zdro-
wia ZPM .6131 .23 .2020 .MS z dnia 21 kwiet-
nia 2020 r . w odpowiedzi na stanowisko nr 34 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych z dnia 1 kwietnia 2020 r . w spra-
wie uznania choroby zakaźnej wywołanej 
u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-

-CoV-2 za chorobę zakaźną (zawodową) . 
Z przywołanego pisma wynika, iż wykaz 
zakażeń i chorób zakaźnych stanowiący 
załącznik do ustawy, jak i objęcie przepi-
sami ustawy innego zakażenia czy choroby 
zakaźnej w drodze rozporządzenia Ministra 
Zdrowia nie stanowi zamkniętego katalogu 
tych zakażeń czy chorób zakaźnych w celu 
orzekania o chorobie zawodowej . Na pod-
stawie powyższego poglądu prezentowane-
go przez Ministerstwo można zatem uznać, 
iż jak najbardziej istnieje podstawa do 
wszczynania postępowań w ramach relacji 
koronawirus – choroba zawodowa . Zatem 
stwierdzenie choroby zawodowej w przy-
padku COVID-19 będzie odbywało się na 
takich samych zasadach jak w przypadku 
innych chorób zakaźnych . 

Marzenna Przytocka-Należyty 
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku



64 Biuletyn Informacyjny

Z żałobnej karty
Wyrazy głębokiego współczucia 

oraz słowa wsparcia i otuchy 
dla naszego kolegi 

łukasza tomasika 
z powodu śmierci 

tAty 
składa 

cały zespół 
Oddziału Psychiatrii Sądowej  

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 
w Gdańsku

Koleżance renacie Demskiej 
płynące z głębi serca wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
MAMy 
składa 

zespół Hospicjum Stacjonarnego 
im . św . Józefa w Sopocie

Koleżance Gabrysi barzowskiej
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci
MAMy
składają

Zarząd i Pielęgniarki
z NZOZ „BEDAMA” w Wejherowie

„Można odejść na zawsze, by być stale blisko...”
J. Twardowski

Kondolencje oraz wyrazy 
głębokiego współczucia 

dla Naszej Koleżanki joanny Lisowskiej 
z powodu śmierci 

MAMy
składa 

zespół z Oddziału Psychiatrycznego
7 Szpitala Marynarki Wojennej

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy 

dla naszej koleżanki renaty Demskiej 
z powodu śmierci 

MAMy .
Koleżanki i koledzy 

z Oddziału Psychiatrii Sądowej 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 

w Gdańsku




