


WAŻNE INFORMACJE

ważne adresy
� Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych

ul. Zwycięstwa 190
75– 611 Koszalin
www.oipip-koszalin.org
e-mail: izba@oipip-koszalin.org

� Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych 

czynne:
codziennie 7.30 – 15.30 
poniedziałek, wtorek 7.30 – 17.00 

SeKretariat
Bożena Pstrągowska 
tel. 94 342 59 93, fax 94 348 90 97

� Konto

Bank PeKaO S.a. ii/ O/ Koszalin
32 1240 3653 1111 0000 4189 2750

� Przewodnicząca Okręgowej

Rady Pielęgniarek i Położnych

Bożena Wojcikiewicz – udziela informacji na

temat realizacji zadań Okręgowej rady

Pielęgniarek i Położnych codziennie 

w godzinach pracy biura

� Dział Prawa Wykonywania 

Zawodu

Barbara taterka 

tel. 94 347 15 78

email: pwz@oipip-koszalin.org

� Dział Kształcenia Podyplomowego

Liliana Kowalewska

tel./fax 94 341 11 02

email: szkolenia@oipip-koszalin.org

� Radca Prawny

irena renda – udziela porad w zakresie

prawa pracy oraz przepisów związanych 

z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/

położnej we wtorki od godz. 9.00 

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

(94 342 59 93)

email: radcaprawny@oipip-koszalin.org

� Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej Pielęgniarek 

i Położnych

Małgorzata Szmit 

– pełni dyżury w siedzibie izby 

w ii i ostatni wtorek miesiąca 

od godz. 15.30 – 16.30
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„Są pożegnania na które nigdy 
nie będziemy gotowi”. 

Z głębokim żalem informujemy, 
że w 5 maja 2021 roku 

odeszła od nad nasza przyjaciółka, 
koleżanka 

Pani
BeAtA NYtiAchA 

Przez wiele lat swoją wiedzą 
i doświadczeniem pielęgniarskim

otaczała mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Żydowie. 

Będzie nam Ciebie bardzo brakować.
Spoczywaj w pokoju. 

Pielęgniarki i personel 
Domu Pomocy Społecznej 

w Żydowie

„Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą,
Lecz tych, co wśród żywych pozostają”

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. 
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić... 
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.” Ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszej byłej przełożonej, pielęgniarki emerytki 

WłAdYsłAWY 
BłAżkieWicz

23 kwietnia 2021 r. odeszła bezpowrotnie 
przegrywając walkę z koronawirusem.

Była osobą o wielkim sercu, życzliwą i otwartą 
na potrzeby innych. Odpowiedzialna, sumienna, 

profesjonalna i zawsze uśmiechnięta. 
Dla wielu z nas pielęgniarka, koleżanka, przyjaciółka i dobry człowiek. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym 
składają

Pielęgniarki i Położne 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

Naszej Koleżance 

Jolancie 
Sobolewskiej

wyraz współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci 

MAMY 
składają Koleżanki i Kolega z Uzdrowiska Połczyn 

Grupa PGU S.A. w Połczynie Zdroju



L
ato w pełni, czas urlopów… ale
przez pandemię nic już nie jest
takie samo i chyba nie będzie. rok
2021 to rok jubileuszowy dla

samorządu zawodowego. Niełatwo jest
świętować w tak trudnym czasie. Brakuje
nam tradycyjnych, uroczystych spotkań, więc
jubileusz mija w atmosferze refleksji, zadumy
oraz wspomnień. W takim momencie nasuwa
mi się jedno zasadnicze pytanie: Gdzie było-
by polskie pielęgniarstwo i położnictwo gdyby
nie praca liderów samorządowych trwająca
trzy dekady? Niech każdy z nas szczerze
odpowie sobie na to pytanie. Przedstawia-
my krótką historię tworzenia OiPiP w Kosza-
linie. 

Już drugi rok z rzędu pandemia pozbawia
nas obchodów Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarki i Dnia Położnej. Z tego powodu
pozostały nam zdalne życzenia oraz wywiady
na łamach prasy. W reżimie sanitarnym
odbieraliśmy także Koszalińskiego Orła 2020
w kategorii społeczna odpowiedzialność.
Myślę, że takich orłów powinno być tysiące
dla każdego pracownika ochrony zdrowia.
Orła naszego dedykuję każdej pielęgniarce,
pielęgniarzowi, położnej, położnemu, za ich
ciężką i oddaną pracę w dobie pandemii.

Mamy pełną świadomość następnych
mutacji wirusa i niepokoju związanego 
z możliwą następną falą zachorowań jesienią
tego roku. i w ramach podziękowań za ponad
roczną pracę w ciężkich warunkach pande-
micznych, pomimo apeli, protestów – Sejm
odrzuca poprawki Senatu i wprowadza nieko-
rzystną dla nas ustawę o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych. Wydaje się, że po

roku doświadczeń powinno formułować się
jasne i rzeczywiste wnioski o sytuacji kadro-
wej w ochronie zdrowia, w tym pielęgniarek
i położnych. Świadczą o tym ostatnie donie-
sienia medialne o coraz częstszym zamykaniu
oddziałów w szpitalach. raport NiPiP ostrze-
ga, że do końca roku z tytułu nabycia upraw-
nień emerytalnych może odejść taka liczba
pielęgniarek i położnych, która spowoduje
zamknięcie 272 szpitali w kraju. Czy w związ-
ku z powyższym zdrowie Polaków dla decy-
dentów jest priorytetem? Myślę, że nikt 
w Polsce już nie ma wątpliwości, oprócz decy-
dentów, że system ochrony zdrowia przestał
być wydolny i niebawem się załamie. Nieste-
ty, ustawa o wynagrodzeniach nie zachęca
do pracy ani obecnie pracujących, ani emery-
tek, ani absolwentów, ani tym bardziej kandy-
datów do zawodu. Biorąc pod uwagę cało-
kształt działań Ministerstwa Zdrowia

samorządy zawodowe zawodów medycznych
oraz związki zawodowe branży ochrony zdro-
wia wystąpiły do Prezesa rady Ministrów 
o odwołanie ministra zdrowia adama
Niedzielskiego. Przedstawiciele OZZPiP 
i NrPiP spotkali się także z prezesem NiK 
w sprawie działań ministerstwa, które zagra-
żają bezpieczeństwu systemu ochrony zdro-
wia w Polsce.

Na koniec Drogie Koleżanki i Koledzy 
– pomimo nawałnic w pogodzie i nawałnic
informacyjnych – odpocznijmy i zresetujmy
miniony rok. Życzę Wam udanych urlopów,
słońca i dobrego humoru.

WAŻNE INFORMACJE NA DOBRY POCZĄTEK

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
pragnę złożyć wszystkim 

Pielęgniarkom, Pielęgniarzom, Położnym 
wyrazy ogromnego szacunku i podziękowania za zaangażowanie i wytrwałość 

w codziennej trudnej pracy na rzecz pacjentów.

Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, 
spełnienia marzeń i przede wszystkim dużo zdrowia.

Życzę samych dobrych dni i wiary w pomyślną przyszłość.

Przewodnicząca ORPiP w Koszalinie
Bożena Wojcikiewicz
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Jak nasze zawody stawały się samodzielne

Historia samorządu pielęgniarek 

i położnych w Koszalinie
W październiku 1989 r. Romana
Smaczyńska, kierownik
laboratorium Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Koszalinie 
i członkini Krajowej Komisji
Zdrowia przy NSZZ „Solidarność”
zaproponowała Marii Pomarańskiej
i Irenie Nowickiej udział 
w tworzeniu samorządu
pielęgniarskiego. Maria Pomarańska
zaangażowała się w powołanie 
i działalność Komitetu
Organizacyjnego i przyczyniła się 
w znacznym stopniu do powstania
Okręgowej Izb Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie.

W pracy organizacyjnej szczególnie byli
aktywni: pielęgniarka naczelna Szpitala Woje-
wódzkiego w Koszalinie Wiesława Miller,
lekarze andrzej Lorenc i Janusz Karaśkiewicz,
lekarz wojewódzki romana Smaczyńska,
pielęgniarka wojewódzka Laura Barczykow-
ska i posłanka na Sejm X kadencji Zofia
Wilczyńska. Wiesława Miller pomogła 
w organizacji pierwszego spotkania pielęgnia-
rek i położnych z naszego województwa 
w dniu 6 stycznia 1990 r. Został wówczas
wybrany Zarząd Wojewódzki Komitetu Orga-
nizacyjnego, na czele którego stanęła Maria
Pomarańska. Do zadań Komitetu Organiza-
cyjnego należało rozpropagowanie idei samo-
rządu, przygotowanie i Okręgowego Zjazdu,

praca nad ustawą o samorządzie oraz zorga-
nizowanie siedziby izby. W 1991 roku Wiesła-
wa Miller udostępniła pokój w biurowcu szpi-
tala w Koszalinie. Wiosną 1991 r. zaczęły się
wyjazdy na zebrania wyborcze do wcześniej
wytyczonych rejonów, zaś pierwszy Okręgo-
wy Zjazd OiPiP w Koszalinie odbył się już dnia
28 czerwca 1991 r. w sali Urzędu Wojewódz-
kiego. Wybrano na nim po raz pierwszy orga-
ny naszego samorządu zawodowego.

I kadencja (lata 1991–1995)
Pierwszą Przewodnicząca Okręgowej rady
Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie zosta-

ła Maria Pomarańska. Najpilniejszym zada-
niem była organizacja biura izby. W latach
1992–1994 r. siedzibą Okręgowej izby były
pomieszczenia przy ulicy Gwardii Ludowej.
W 1994 roku biuro zostało przeniesione na
ulicę Dworcową 10. izba prowadziła szko-
lenia dla członków samorządu i organów
OiPiP oraz rozpoczęła prowadzenie reje-
stru pielęgniarek i położnych i wydawania
prawa wykonywania zawodu. Od 1992 roku
zaczął się ukazywać okręgowy Biuletyn
informacyjny. Jednocześnie postępowała
praca nad ustawą o zawodach pielęgniarki 
i położnej.

Obchody 25-lecia samorządu pielęgniarek i położnych w BTD 

w Koszallinie. Wręczenie złotego odznaczenia Zasłużony 

dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych dla Marii Pomarańskiej

i Małgorzaty Wypych 2016 r.

Kancelaria Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego – wręczenie Srebrnego Kszyża Zasługi 

dla Marii Pomarańskiej (pierwsza od prawej 2001 r.)

Marianna Michala – pielęgniarka 

odznaczona Medalem Florencji Nightingale

– 23.10.2003 r.
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II kadencja (lata 1995–1999) 
Kolejny Okręgowy Zjazd Wyborczy odbył się w dniu 23 września
1995 r. Maria Pomarańska została ponownie wybrana na stanowisko
Przewodniczącej OrPiP w Koszalinie. izba podjęła zadania wynikające
z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, zgodnie z którą nasze
zawody stały się zawodami samodzielnymi. Samorząd rozwijał orga-
nizacyjne formy wspierania swoich członków w podnoszeniu kwalifi-
kacji zawodowych w kształceniu podyplomowym. Ważnym osiągni-
ęciem było opracowanie zasad i programu przeszkolenia dla osób
mających przerwę w wykonywania zawodu dłuższą niż pięć lat. W izbie
powstał rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształce-
nia podyplomowego. istotnym zadaniem OiPiP w Koszalinie, którego
realizację rozpoczęto w tym okresie, było wydawanie zezwoleń na
prowadzenie indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarek i poło-
żnych i nadzór nad prowadzeniem tych praktyk.

III kadencja (lata 1999–2003)
Okręgowy Zjazd w dniu 15 października 1999 r. wybrał na stanowi-
sko Przewodniczącej OrPiP w Koszalinie Małgorzatę Wypych. Zada-
nia izby w tych latach koncentrowały się na kierowaniu na obowiąz-
kowe staże podyplomowe absolwentów pomaturalnych szkół
medycznych oraz na wymianie zaświadczeń prawa wykonywania
zawodu pielęgniarki i położnej. Minister Zdrowia w porozumieniu 
z samorządem zawodowym powołał pierwszych konsultantów krajo-
wych w dziedzinie pielęgniarstwa, w konsekwencji czego zaczęła
powstawać sieć pielęgniarskich konsultantów wojewódzkich. W roku
2002 Wiesława Miller została powołana na konsultanta wojewódz-
kiego w dziedzinie pielęgniarstwa, zaś w roku 2003 Jolancie Wdowiak
powierzono funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
pielęgniarstwa rodzinnego. Ważnym wydarzeniem w życiu izby kosza-
lińskiej było przyznanie przez Międzynarodową radę Czerwonego
Krzyża najwyższego odznaczenia pielęgniarskiego, jakim jest Medal
Florencji Nightingale, pielęgniarce Mariannie Michalak. Uroczystość
nadania medalu odbyła się w dniu 23 października 2003 r. Nawiąza-
nie przez izbę współpracy z przedstawicielami 27. Wołyńskiej Dywi-
zji aK – Kazimierzem Dolińskim, Józefem Sawickim i antonim Burzy-
ńskim doprowadziło do podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania na
jednym z budynków Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie tablicy
upamiętniającej pielęgniarki i sanitariuszki poległe w czasie ii wojny.
Wcześniej, w grudniu 2001 r. Zarząd Główny Związku inwalidów
Wojennych przyznał Okręgowej izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie Medal za Zasługi dla Związku inwalidów Wojennych rP.
W roku 2003 siedziba izby została przeniesiona do biurowca przy ulicy
Zwycięstwa 190.
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WYBITNI PRZEDsTAWICIElE
OKRęgOWEJ IZBY
PIElęgNIAREK 

hI POłOŻNYCh W KOsZAlINIE

Marianna Michalak, 
laureatka Medalu Florencji Nightingale 
(5 stycznia 1924 r. – 14 września 2017 r.)
W 1944 roku opatrywała rannych, przeszła szlak bojowy 

z i armią Wojska Polskiego znad Wisły do Berlina. Pracowała jako
starsza siostra w Szpitalu Garnizonowym w Koszalinie. W 1950 roku
ukończyła Państwową Szkołę Pielęgniarek w Szczecinie. Pracowała
w Sanatorium Przeciwgruźliczym w Koszalinie, a następnie w Szpi-
talu Chorób Płuc i Gruźlicy w Koszalinie, skąd odeszła w 1980 roku
na emeryturę. Członek Polskiego Czerwonego Krzyża. Za działalno-
ść na rzecz upowszechniania idei czerwonokrzyskich i za zasługi
wojenne oraz za wyjątkowe zaangażowanie się po wojnie w niesie-
nie pomocy potrzebującym otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień:
Medal Zwycięstwa i Wolności (1946), Medal Za Odrę, Nysę, Bałtyk
(1946), Medal Za Warszawę (1951), Medal za Udział w Walkach 
o Berlin (1972), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1973),
Odznaka honorowa PCK i stopnia, Odznaka za Wzorową Pracę 
w Służbie Zdrowia (1973), Medal Florencji Nightingale (2003). 

Maria Pomarańska 
(ur. 23 listopada 1945 r.) 
tworzyła samorząd zawodowy, była przewodniczącą Komitetu

Organizacyjnego. Pełniła funkcję Przewodniczącej i i ii kadencji
OrPiP. Pracowała w zawodzie pielęgniarki 40 lat, w samorządzie 10
lat. Członek rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie rP (1993),
członek rady Konsultacyjnej przy Wojewodzie Koszalińskim (1995).
Laureatka wielu odznaczeń, takich jak: odznaka honorowa „Za zasłu-
gi dla rozwoju pielęgniarstwa PtP” (1994), odznaka honorowa „Za
zasługi dla ochrony zdrowia” (1996), Medal 20-lecia samorządu
pielęgniarek i położnych (2001), Srebrny Krzyż Zasługi (2001), Zasłu-
żony dla samorządu pielęgniarek i położnych – odznaczenie złote
(2016). 

Małgorzata Wypych 
(ur. 26 grudnia 1957 r.)
Magister pielęgniarstwa. Staż pracy w zawodzie 40 lat, w samo-

rządzie 16 lat. Sekretarz OrPiP (1995–1999), Przewodnicząca OrPiP
iii i iV kadencji, członek NrPiP (2007–2011). Laureatka odznaczeń:
Srebrny Krzyż Zasługi (2003), odznaka Za zasługi dla samorządu
pielęgniarek i położnych (2006), Zasłużony dla samorządu pielęgnia-
rek i położnych – odznaczenie złote (2016). 

Wiesława Miller 
(ur. 1 lipca 1949 r.)
Pielęgniarka, magister pedagogiki. Staż pracy w zawodzie 37 lat,

we władzach samorządu pracowała przez siedem lat i stale aktywnie
współpracuje. inicjatorka i jedna z liderek Komitetu Organizacyjne-
go izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, delegatka na i Okręgo-
wy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, przewodnicząca
komisji standarów zawodowych w ii kadencji. Konsultant woje-
wódzki w dziedzinie pielęgniarstwa (2002–2008). Odznaczenia:
Wzorowy Pracownik Służby Zdrowia (1987), odznaka „Za zasługi dla
Miasta Koszalina” (1979), Brązowy Krzyż Zasługi (1985), Honorowa
Odznaka PtP (1986), odznaka „Za zasługi dla samorządu pielęgnia-
rek i położnych” (2001), Złoty Krzyż Zasługi (2003), Zasłużony dla
samorządu pielęgniarek i położnych – odznaczenie srebrne (2016). 

XVI OZPiP na zdjęciu D. Kucharska, M. Białek, J. Wacław, M. Michalak,

W. Miller, Z. Wiśniewska oraz M. Stachowicz Dyrektor Szpitala Woje-

wódzkiego w Koszalinie
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IV kadencja (lata 2003–2007)
Małgorzata Wypych została ponownie
wybrana na Przewodniczącą OrPiP w Kosza-
linie na Okręgowym Zjeździe w dniu 23
października 2003 r. W czasie kadencji zosta-
ła przeprowadzona wymiana zezwoleń indy-
widualnych i grupowych praktyk na wpis do
rejestru działalności regulowanej. rozpoczęto
wydawanie zaświadczeń potwierdzających
kwalifikacje zawodowe polskich pielęgniarek
i położnych zgodne z wymogami Unii euro-
pejskiej. Wprowadzono nowe zasady prowa-
dzenia okręgowego i centralnego rejestru
pielęgniarek i położnych. W okręgu powsta-
wały kolejne ośrodki kształcenia podyplo-
mowego, na prowadzenie tej działalności
Okręgowa izba wydawała zezwolenia i moni-
torowała jakość kształcenia. W roku 2006
iwona Olejarz, pielęgniarka ze Szpitala Woje-
wódzkiego w Koszalinie, była uczestnikiem
Międzynarodowego Kursu Zarządzania
Blokiem Operacyjnym w Singapurze, gdzie
reprezentowała Polskę.

V kadencja (lata 2007–2011) 
Na Okręgowym Zjeździe w dniu 12 paździer-
nika 2007 r. Przewodniczącą OrPiP w Kosza-
linie została Justyna Laska. Lata V kadencji
izby upłynęły na pracach o szczególnym
znaczeniu dla funkcjonowania zawodowego
każdej pielęgniarki i położnej. W okręgach
pracowano nad nowelizacją naszych najwa-
żniejszych regulacji: ustawy o samorządzie
pielęgniarek i położnych i ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej. Prowadzono
trudne negocjacje z NFZ w sprawie stawek
kapitacyjnych dla pielęgniarek i położnych
POZ. Nasze wielokrotne interwencje dopro-
wadziły w 2009 roku do skrócenia czasu
kształcenia na tzw. studiach pomostowych.

Uznanie kwalifikacji zawodowych polskich
pielęgniarek i położnych w Unii europejskiej
było przedmiotem wieloletnich zabiegów
naszego samorządu zawodowego i rządu.
Osiągnięto w końcu porozumienie w sprawie
uznawania dyplomów i świadectw polskich
szkół pielęgniarskich (tzn. że potwierdzają
posiadanie kwalifikacji do wykonywania
zawodu pielęgniarki i położnej w Ue). Dla
absolwentów liceów medycznych istotne
było zniesienie terminu wygaszenia studiów
pomostowych (2011 rok). W roku 2010
został utworzony Ośrodek Kształcenia przy
OiPiP w Koszalinie. 

VI kadencja (lata 2011–2015)
Decyzją Okręgowego Zjazdu w październiku
2011 r. w Vi kadencji Justyna Laska konty-
nuowała pracę na stanowisku Przewodni-
czącej OrPiP w Koszalinie. Zostały urucho-
mione studia pomostowe finansowane ze
środków unijnych. Pielęgniarka uzyskała
status funkcjonariusza publicznego. Z inicja-
tywy NiPiP w 2015 roku został opracowany
pierwszy raport o stanie zabezpieczenia
społeczeństwa polskiego w świadczenia
pielęgniarskie i położnicze. Jednocześnie
rozpoczęła się trwająca rok kampania
społeczna „Ostatni dyżur”, w którą aktywnie
włączyły się wszystkie izby. te zorganizowa-
ne działania całego środowiska doprowadzi-
ły do zawarcia dnia 23 września 2015 r. poro-
zumienia NrPiP i OZZPiP z Ministrem
Zdrowia i Prezesem NFZ w sprawie wzrostu
wynagrodzenia, tzw. 4 razy 400 zł.

VII kadencja (lata 2015–2019)
Na stanowisko Przewodniczącej OrPiP 
w Koszalinie na Okręgowym Zjeździe w dniu
21 listopada 2015 r. została wybrana Bożena
Wojcikiewicz. Sukcesem w Vii kadencji zako-
ńczyła się batalia w obronie kompetencji

zawodowych pielęgniarki i położnej i niedo-
puszczenie do zastąpienia niedoborów kadro-
wych innymi zawodami medycznymi.
Pielęgniarki i położne uzyskały nowe upraw-
nienia zawodowe m.in. do ordynowania
leków i wypisywania recept. Dużą zdobyczą
było zwolnienie pielęgniarek i położnych 
z opłat podatkowych od kształcenia pody-
plomowego zgodnie z interpretacją dyrekto-
ra Krajowej informacji Skarbowej. Został
wdrożony System Monitorowania Kształce-
nia. Zdecydowany protest środowiska dopro-
wadził do rezygnacji z koncepcji obniżenia
rangi kształcenia zawodowego i utrzymania
kształcenia pielęgniarek i położnych na pozio-
mie studiów i i ii stopnia. Samorząd uczestni-
czył w pracach zespołu powołanego przez
Ministra Zdrowia, który opracował i opubli-
kował w grudniu 2017 r. „Strategię na rzecz
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa 
w Polsce”, określającą kierunki działania na
najbliższe lata. Po wielomiesięcznych nego-
cjacjach, w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawar-
te „Porozumienie”, którego stronami byli:
Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych 
i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgnia-
rek i Położnych oraz Ministerstwo Zdrowia 
i Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki temu
udało się załatwić – dwie ważne kwestie dla
pielęgniarek i położnych – poprawę warun-
ków wynagrodzenia (1100 zł do płacy zasad-
niczej i 1600 zł do umowy cywilnoprawnej) 
i warunków pracy (normy zatrudnienia) regu-
lując tą kwestię stosownymi rozporządzeniami
MZ. izba w Koszalinie poparła kandydatury 
na stanowisko konsultantów wojewódzkich:
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatyw-
nej – Bogumiły aziewicz-Gabis powołanej 
w 2016 roku, i w dziedzinie pielęgniarstwa
opieki długoterminowej – Wioletty Krociak 
w 2017 roku. Pozyskaliśmy znaczne środki 
z Ue na kształcenie podyplomowe. 

Małgorzata Wypych Przewodnicząca 

ORPiP z Medalem za Zasługi przyznanym

przez Zarząd Główny Związku Inwalidów

Wojewnnych RP 2001 r.

Przewodnicząca ORPiP w Koszalinie – Justyn Laska V i VI kadencja, Małgorzata Wypych 

III i IV kadencja Bożena Wojcikiewicz VII kadencja
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Uchwała nr 464/Vii/2021

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie obchodów Jubileuszu 30-lecia samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt.9 usta-
wy z dnia 1 lipca 2011roku o samorządzie
pielęgniarek i położnych (tj. Dz.U.2018
poz.916 ze zm.) oraz art. 14hb ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz.
1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1
Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych

uznaje za niezwykle cenne i wyjątkowo
ważne dla rozwoju samorządności zawodo-
wej pielęgniarek i położnych osiągnięcia
transformacji ustrojowej, której rezultatem
było powstanie samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych powołanego ustawą
z dnia 19 kwietnia 1991r.

W dniu 19 kwietnia 2021 roku na
uroczystym XXVi posiedzeniu (on-line)
Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych
inauguruje obchody 30 rocznicy powstania
samorządu jako święta samorządności zawo-
dowej.

Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych
zaprasza wszystkie Okręgowe izby Pielęgnia-
rek i Położnych do podejmowania wspólnych
przedsięwzięć, w których po upływie ponad
ćwierćwiecza:
• okażemy jedność i podkreślimy wagę

samodzielności zawodowej i prawo do
samostanowienia o losach naszych
zawodów;

• przypomnimy, utrwalimy i nadamy należ-
ną rangę zmianom, jakie nastąpiły w za-
wodach pielęgniarki i położnej oraz
udziału samorządu zawodowego w sys-
temie ochrony zdrowia po 1991 roku;

• wspólnie przypomnimy o datach, wyda-
rzeniach i ludziach, którzy przez ostatnie
30 lat tworzyli samorząd oraz aktywnie
uczestniczyli w realizacji jego zadań,

• podkreślimy dorobek osiągnięty we
współpracy z innymi samorządami oraz
instytucjami i organizacjami.
30 lat działania samorządu zawodowego

skłania nie tylko do podsumowania dotych-
czasowych osiągnięć i dokonań, ale też obli-
guje do spojrzenia w przyszłość. troska 
o dobro członków samorządu oraz zabezpie-
czenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa

polskiego, w szczególności w zakresie eduka-
cji zdrowotnej i promocji zdrowia, profilakty-
ki oraz opieki i leczenia w ramach samodziel-
nych porad pielęgniarskich i położniczych 
i równego dostępu do tych świadczeń, nakła-
da na nas obowiązek na kolejne lata, opraco-
wania i realizowania zadań samorządu, które
doprowadzą do:
• autonomii i profesjonalnej niezależności

zawodowej pielęgniarek i położnych
poprzez posiadanie kompetencji pozwa-
lającej na podejmowanie własnych decy-

zji i zakresu wolności potrzebnego do
działania zgodnego z profesjonalnymi
podstawami wiedzy i ponoszenie odpo-
wiedzialności za dokonane wybory i dzia-
łania;

• wprowadzenie do praktyki zawodowej
pielęgniarek i położnych nowych upraw-
nień zawodowych poprzez rzeczywiste
wdrożenie świadczeń gwarantowanych
w zakresie porady pielęgniarskiej, pora-
dy położniczej;

• zmiany struktury demograficznej
pielęgniarek i położnych oraz likwidacja
niedoborów kadrowych;

• umocnienie pozycji samorządu zawodo-
wego oraz dalszy rozwój pielęgniarstwa
i położnictwa.
Zadania te mogą być właściwie realizo-

wane przez samorząd jedynie przy zaangażo-
waniu wszystkich struktur samorządu 
i wszystkich jego członków.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem przy-

jęcia.

Sekretarz NRPiP Wiceprezes NRPiP

Joanna Walewander Mariola Łodzińska
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W Polsce prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki i położnej ma ok. 250 tys. osób.
Jednak średni wiek pielęgniarki to 53 lata,
położnej 50 lat, a młodej kadry nie przybywa
na tyle, aby mogły zastąpić starsze koleżanki,
które za kilka lat odejdą na emeryturę. Wśród
25 zeszłorocznych absolwentów pielęgniar-
stwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej prawo do wykonywania zawodu 
w Okręgowej izby Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie odebrało 11 osób. Obecnie
brakuje w Polsce ok. 100 tys. pielęgniarek.
aby zapełnić tę lukę, rocznie do systemu
ochrony zdrowia powinno wejść przynajm-
niej 10 tys. absolwentów. tymczasem w ubie-
głym roku ukończyło studia 5 tys., a pracę
podjęło 2,5 tys. pielęgniarek. System ratują
dzisiaj pielęgniarki emerytki, a także pielęgniar-
ki, które pracują na więcej niż jednym etacie. 

Pandemia koronawirusa sprawiła, że
braki kadrowe się pogłębiły zwłaszcza na
początku – wiele z nich przebywało na
kwarantannach albo w izolacji domowej.
Obecnie, dzięki szczepieniom, a także ustalo-
nym procedurom postępowania z pacjentami
zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie
tych absencji jest mniej. ale problem 
z brakiem kadry nadal istnieje. Dlatego rząd
wprowadził ułatwienia dla pielęgniarek i poło-
żnych z krajów z poza Ue m.in. z Ukrainy,
jednak zasady podjęcia przez nich pracy 
w polskich placówkach medycznych budzą
sprzeciw samorządów zawodowych. 

– Obecnie pielęgniarka z Ukrainy, która
chce pracować jako pielęgniarka w Polsce,
musi okazać dyplom, a ten można kupić nawet
na bazarze, a do tego jedynie złożyć oświad-
czenie, że zna język polski – wyjaśnia Bożena
Wojcikiewicz, przewodnicząca Okręgowej
izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie. 
– Nie ma egzaminu państwowego ze znajo-
mości języka polskiego a to stwarza niebez-
pieczeństwo dla zdrowia i życia pacjentów.
Kiedy my, jako izby Okręgowe, stojąc przed
decyzją wydania prawa wykonywania zawodu
takiej osobie, to musiała ona przejść m.in.
weryfikację dokumentów potwierdzających
kwalifikacje i znajomość języka polskiego
Dzisiaj słyszę od koleżanki z innej części kraju,

że przychodzi do niej koleżanka pielęgniarka 
z Ukrainy i pokazuje kartkę, na której jest napi-
sane, że chce pracować. Jak ona ma pracować
z pacjentem, jak wykonać zalecenia lekarza,
skoro nie zna języka polskiego?

Zastrzeżeń nie budzą za to zasady przyj-
mowania do pracy tych koleżanek spoza
krajów Ue, które w Polsce skończyły studia
licencjackie.

innym pomysłem Ministerstwa edukacji
i Nauki, na które nie ma zgody samorządu
pielęgniarek i położnych, jest rozszerzenie
kompetencji opiekunów medycznych. resort
chce, aby do ich kompetencji należało m.in.
wykonywanie czynności z zakresu asystowa-
nia przy zabiegach operacyjnych sprawowa-
nie opieki nad pacjentem dializowanym czy
pobieranie krwi. 

– Od lat mówimy, że jest nam potrzebny
opiekun medyczny, który wykonywałby czyn-
ności pielęgnacyjno-opiekuńcze i byłby asystą
dla pielęgniarki. Zawód opiekuna medyczne-
go jest już uregulowany w Polsce. Niestety,
obecnie w publicznym systemie ochrony
zdrowia nie jest w pełni wykorzystany. Przede
wszystkim usługa opiekuna medycznego nie
została wpisana do koszyka świadczeń
gwarantowanych przez co pracodawca nie
ma obowiązku go zatrudnić. efekt jest taki, że
na 50 tys. opiekunów tylko 7 tys. pracuje 
w systemie. Poszerzanie kompetencji opie-
kunów jest bezzasadne i nie wynika z potrzeb
rynku. Uważamy, że należy niezwłocznie
podjąć kroki w celu uregulowania statusu
zawodu opiekuna jako zawodu opiekuńczego
dla pacjenta pomocniczego dla pielęgniarki 
– podkreśla przewodnicząca OiPiP.

Od wielu lat stałym postulatem samo-
rządów zawodowych pielęgniarek i położnych
jest podwyżka płac, aby nie tylko poprawić
warunki materialne osób, które już pracują 
w tych zawodach, ale aby zwiększyć zainte-
resowanie wyborem zawodu przez młodzież.
W 2015 r. rząd wprowadził tzw. zembalowe,
czyli dodatek który narastał i w 2019 wyno-
si 1200 zł brutto miesięcznie, ale przepisy, na
mocy których został ten dodatek wprowa-
dzony, obowiązują do czerwca tego roku.
trwają prace Komisji trójstronnej w zakresie

ustalenia współczynników pracy dla wszyst-
kich zawodów medycznych. My oczywiście
walczymy, aby współczynniki pracy, od
których będą naliczane pensje zasadnicze 
w zależności od kwalifikacji, były dla
pielęgniarek i położnych korzystne, ale
rozmowy nie są łatwe bo brakuje po prostu
środków finansowych. 

Jesienią 2020 r. rząd wprowadził dodat-
ki finansowe dla osób, wykonujących zawody
medyczne, mających kontakt z pacjentami 
z Covid-19 w wysokości najpierw 50 proc., 
a potem 100 proc. miesięcznego wynagro-
dzenia danej osoby. Jednak dotyczy to
pracowników na oddziałach, które decyzją
wojewody są przeznaczone tyko dla pacjen-
tów covidowych. 

– Jest duże rozgoryczenie w naszym
środowisku, ze względu na to, że koleżanki 
i koledzy pracujący na jednym oddziale 
z pacjentem covidowym dostają te dodatki, 
a pracujące na sąsiednim oddziale, mimo że
tam też zajmują się pacjentem covidowym
dodatku nie dostają. tak być nie powinno bo
prowadzi to do niepotrzebnych podziałów 
w środowisku zawodowym – podkreśla Boże-
na Wojcikiewicz. 

– tak naprawdę praca na oddziale covi-
dowym jest dla nas bezpieczna, bo pracując
tam, mamy odpowiednie zabezpieczenia:
kombinezony, rękawiczki, maseczki. Niestety,
chodzenie w nich utrudnia normalne funk-
cjonowanie, dlatego po czterech godzinach
pielęgniarka musi mieć zmienniczkę. Praca
naprawdę jest bardzo ciężka fizycznie 
i psychicznie biorąc pod uwagę ciężkość zaka-
żeń, a także śmiertelność z powodu covid-19.
Nasza izba od początku pandemii przekazy-
wała środki ochrony osobistej pielęgniarkom
i położnym, pracującym w ramach indywidu-
alnych praktyk (w czterech turach), które
otrzymała od agencji rezerw Materiałowych
i NiPiP, gdyż to one miały największy problem
z ich zakupem – wyjaśnia.

Pandemia koronawirusa zabrała do tej
pory w całej Polsce już 130 pielęgniarek 
i położnych. – OiPiP wspiera koleżanki i kole-
gów wypłacając specjalne zapomogi związa-
ne z zakażeniem i zachorowaniem na covid-
19. Wydaliśmy ponad 130 tys. zł dla 247
osób. te pielęgniarki i położne, które poko-
nały covid-19, inaczej postrzegają swoje
życie. Jak wynika z tych danych na naszym
terenie nie brakuje takich osób – przyznaje
przewodnicząca OiPiP. – Koleżanki, które
ciężko przeszły zakażenie koronawirusem
opowiadają, że leżąc w szpitalu przewarto-
ściowały sens swojego życia. Chrońmy się
zachowując dystans, nosząc maseczki i przede
wszystkim szczepmy się – podsumowuje
Bożena Wojcikiewicz. 

(artykuł ukazał się na łamach Tygodnika

Koszalińskiego Miasto, 16-22 kwietnia)

Pandemia obnażyła 
słabość systemu

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych 19 kwietnia
świętuje 30-lecie istnienia. To ważna data dla tej największej grupy
zawodowej, bo właśnie w 1991 r. została uznana za odrębną grupę
mającą samodzielność zawodową. Ich szczególna rola jest tym
bardziej widoczna w czasach pandemii.
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– W tym roku Dzień Pielęgniarki 
i Położnej ma moim zdaniem
wyjątkowy wymiar – walka 
z epidemia otworzyła wielu osobom
oczy na to jak istotna jest wasza
praca...

– to prawda, być może skupienie całej uwagi
społeczeństwa na walce z pandemią uzmy-
słowiło wszystkim kto tak naprawdę jest na
pierwszej linii frontu, czyli w bezpośredniej
pracy z pacjentami – to m.in. pielęgniarki 
i położne, ale także inny personel medyczny.

– Jak w tym trudnym czasie zmieniła
się wasza praca? 

– Dla nas nasza praca to zawsze walka o życie
i zdrowie pacjenta bez względu na warunki 
w jakich przychodzi nam pracować. Nie mniej
jednak czas epidemii Koronawirusa to szcze-
gólne warunki pracy, znacznie trudniejsze 
– związane z narażeniem życia i zdrowia
personelu medycznego. Pielęgniarki, położ-
ne, lekarze, ratownicy – także pomimo wszel-
kich środków ostrożności chorują na covid-
19. Wiemy, że w Polsce zmarły 2 pielęgniar-
ki, ratownik i fizjoterapeuta. 

– Sytuacja pokazuje też to o czym
mówicie od lat – pielęgniarek jest 
za mało, ich średnia wieku jest 
za wysoka. Jak to dziś wygląda 
w liczbach? 

– Pielęgniarek i położnych więcej ubywa niż
wchodzi do systemu ochrony zdrowia. Ze
względu na średnią wieku, która wynosi
obecnie dla pielęgniarek 52,5 roku i blisko 51
dla położnych, za 10 lat 60% personelu
osiągnie wiek emerytalny. Należy zaznaczyć,
że ok. 20% pielęgniarek i położnych emery-
tek pracuje, dzięki temu system się nie zała-
muje. Pamiętajmy także, że w czasie epidemii
do pracy z pacjentem zakażonym nie może
być skierowana pielęgniarka po 60. roku
życia, mająca dzieci do lat 14, samotnie
wychowująca dziecko do lat 18, dziecko 
z orzeczeniem o niepełnosprawności, będąca
w ciąży i inne ograniczenia. Mamy także
ograniczenia do jednego miejsca pracy jeże-
li chodzi o oddziały i szpitale jednoimienne
zakaźne. Ograniczenia prawne, ograniczenia
związane ze stanem zdrowia pielęgniarek 
i położnych powodują, że jest nas w sumie
znacznie mniej a pielęgniarki muszą się

częściej zmieniać ze względu na uciążliwe 
i szczególnie trudne warunki pracy związane
z ze stosowaniem środków ochrony indywi-
dualnej. Proszę sobie wyobrazić wielogo-
dzinną pracę w kombinezonie, goglach, ręka-
wicach, maseczkach, przyłbicach, kiedy
narzekamy i niestosujemy się do zakładania
zwykłej maseczki na usta i nos. Naprawdę
jest to ciężka praca. 

– W mediach społecznościowych 
w informacjach dziś pracownicy
medyczni określani są bohaterami.
Jest wiele akcji wspierających. 
Z drugiej strony są też akty agresji,
wandalizmu wymierzone przeciwko
tym, którzy walczą z koronawirusem.
Czujecie, że społeczeństwo was
wspiera, czy raczej że was się boi?

– Oczywiście z jednej strony jesteśmy boha-
terami a z drugiej osobami, które „roznoszą
zarazę”. Społeczeństwo reprezentuje różne
postawy pozytywne i negatywne . Myślę że
osób wspierających nas w naszej pracy jest
znacznie więcej , te wszystkie akcje solida-
ryzmu , pomocy, zbiórek i darowizn na rzecz
szpitali, zakupu środków ochrony indywi-
dualnej, szycia maseczek, zakupu sprzętu,
przywożenia posiłków itd. – to bardzo
pomaga i motywuje. Przykłady hejtu i ostra-
cyzmu zasługują na potępienie i szeroko
pojętą dezaprobatę. Wszyscy boimy się, że
możemy być ofiarami wirusa, więc nie dajmy
się ponieść złym emocjom skierowanym
przeciwko sobie a skupmy się na walce 
z nim.

– Jak samorząd wspiera pielęgniarki 
i położne w tym trudnym czasie? 

– W OiPiP w Koszalinie od początku epide-
mii działa Zespół Zarządzania Kryzysowego,
którego rolą jest udzielanie porad informa-

cyjno-konsultacyjnych dla członków samo-
rządu. W skład zespołu wchodzą także
psychologowie udzielający wsparcia
psychologicznego a także radca prawny.
izba pozyskała poprzez NiPiP z Minister-
stwa Zdrowia i przekazała indywidualnym
praktykom pielęgniarek i położnych – ok.
500 l płynu dezynfekcyjnego, ok. 5 tys.
maseczek i 15 tys. par rękawic. Czekamy na
dostawę fartuchów i przyłbic. Z budżetu
izby uruchomiliśmy dodatkowe środki na
wsparcie finansowe dla członków samo-
rządu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
związanej z epidemią. Na bieżąco reagujemy
na sytuacje istotne dla środowiska w zakre-
sie, prawnym, ekonomicznym, organizacyj-
nym i każdym innym związanym z pracą
pielęgniarek i położnych w czasie epidemii.
a jest ich naprawdę sporo. 

– Czego by Pani życzyła sobie 
i innym pielęgniarkom i położnym? 

– W tym roku odchody Dnia Położnej oraz
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki prze-
żywać będziemy inaczej bez możliwości
zorganizowania uroczystości. W tych trud-
nych chwilach pragnę złożyć serdeczne słowa
podziękowania za zaangażowanie, wytrwa-
łość w walce i codziennej pracy na rzecz
pacjentów. Dziękuję za życzliwość i szacu-
nek. Niech Wasza codzienna praca będzie
źródłem zadowolenia i satysfakcji. a wdzię-
czność i uśmiech pacjentów niech Wam
towarzyszą każdego dnia. Wierzę, że wspól-
nymi siłami uda się pokonać trwającą pande-
mię. tym, co teraz wydaje się być najcenniej-
sze to zdrowie. Życzę więc zdrowia tak
bardzo dziś potrzebnego, wiary w normalną
przyszłość i drugiego człowieka.

(wywiad ukazał się Głosie Koszalińskim 12 maja)

Święto w cieniu
Pandemii

rozmowa z Bożeną wojciKiewicz, Przewodniczącą
oKręgowej rady PielęgniareK i Położnych w KoSzalinie:
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KoSzalińSKie orły
trafiły do tych, Którzy

walczyli z Pandemią

Uroczysta msza
12 maja 2021 r., po raz dziesiąty,
odbyła się uroczysta msza św. z okazji
Dnia Pielęgniarki i Położnej. Mimo
pandemii eucharystia dostarczyła nam
sporo radości i wzruszeń.

Głównym celebransem był ks. Dawid
andryszczak, duszpasterz służby zdrowia 
w naszej diecezji oraz student na wydziale
pielęgniarstwa. Mówił o nowoczesnym
pielęgniarstwie, a także wspomniał nasze
wspaniałe poprzedniczki m.in. bł. Hannę
Chrzanowską – prekursorkę pielęgniarstwa
rodzinnego, która była „snopem światła 
w ciemności ludzkiego bólu”. Hanna często
podkreślała, że posługa ciału chorego często
otwiera drogę do dusz, a te często były
pozbawione opieki religijnej. Organizowała
więc opiekę domową i wsparcie duchowe
pacjentom, a pielęgniarki i siostry często 
w swej pracy stawały się świadkami niezwy-
kłych nawróceń.

Ks. Dawid wspomniał również polską
położną Stanisławę Leszczyńską, więźniar-
kę obozu auschwitz-Birkenau, w którym
odebrała około 3 tys. porodów. Opiekowa-
ła się matkami i noworodkami, sprzeciwia-
jąc się rozkazom samego Josefa Mengele.
Powiedziała mu, że nigdy nie wolno zabijać
dzieci, choć wiedziała, że po narodzinach
ich los był przesądzony. Była oazą spokoju
oraz opoką dla wszystkich uwięzionych
kobiet. Bardzo szybko zaczęto nazywać
Stanisławę Mamą, Mateczką.

Podczas mszy objęliśmy modlitwą
wszystkie pielęgniarki i położne, a szczególnie
te, które służbę chorym w dobie pandemii
koronawirusa przypłaciły własnym życiem.

Mszę świętą w tym roku uświetnił
piękny śpiew położnej Urszuli Mikuć oraz
gra na skrzypcach ani Wołoszyn i – jak co
roku – akompaniament i śpiew organisty
Sebastiana Makowskiego.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
będzie towarzyszyła nam Orkiestra Wojsko-
wa Sił Powietrznych. Dowódca, kpt. Krzysz-
tof Więch złożył w imieniu orkiestry całemu
środowisku serdeczne życzenia.
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tradycją jest wręczanie Koszalińskich
Orłów podczas noworocznego spotkania 
u prezydenta. W tym roku z powodu wirusa
plany trzeba było zmodyfikować. Wczoraj
podczas kameralnego spotkania prezydent 
i przewodniczący rady Jan Kuriata wręczyli
statuetki.

Koszaliński Orzeł 2020 w kategorii
społeczna odpowiedzialność trafił do kosza-
lińskiej filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
ratunkowego oraz Okręgowej izby Pielęgnia-
rek i Położnych i koszalińskiej Okręgowej izby
Lekarskiej. Wśród uhonorowanych znalazł się
też stojący na czele Oddziału anestezjologii 
i intensywnej terapii Dorosłych Szpitala
Wojewódzkiego doktor Maciej Berchert.
Doceniona też została ciężka praca Oddziału
Obserwacyjno-Zakaźnego z pododdziałem
Chorób Wewnętrznych koszalińskiego szpi-
tala. Dobrym duchem oddziału jest jego szef
doktor Jacek Wróblewski, do którego trafił
Koszaliński Orzeł 2020, również w kategorii
społeczna odpowiedzialność.

Podczas spotkania prezydent Piotr Jedliń-
ski podkreślał, że wielkie słowa uznania nale-

żą się wszystkim medykom, którzy w tej
wojnie z pandemią koronawirusa stoją na
pierwszej linii frontu. Dla nich to był czas
wielkiej próby. 

Natomiast tomasz „Cukin” Żuk otrzymał
statuetkę Koszalińskiego Orła 2020 w kate-
gorii Kultura.
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Protest w szczecinie
7 czerwca w całym
kraju odbyły się
protesty
pielęgniarek 
i położnych
zorganizowane
przez OZZPiP 
i OiPiP 
w poszczególnych
regionach kraju. 

W Szczecinie protest miał miejsce

pod Urzędem Wojewódzkim 

o godz. 12.00. Wojewodzie Zachod-

niopomorskiemu Zbigniewowi

Boguckiemu został wręczony przez

Przewodniczące: regionu Zachod-

niopomorskiego OZZPiP, Okręgo-

wej izby Pielęgniarek i Położnych 

w Koszalinie i OiPiP w Szczecinie 

– list otwarty z prośbą o poparcie

naszych działań w kierunku popra-

wy warunków pracy i wynagrodzeń.

Wręczono także raport NiPiP 

o katastrofalnym stanie kadrowym

pielęgniarstwa i położnictwa 

w kraju i w poszczególnych woje-

wództwach.
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rAPort nAczeLneJ izBY PieLĘGniAreK i PoŁoŻnYcH
LICZBA SZPITALI W WOJeWóDZTWIe ZAChODNIOPOMORSKIM BeZ PIeLĘGNIAReK 

I POŁOŻNYCh PO ODeJŚCIU OSóB OBeCNIe PRACUJĄCYCh POSIADAJĄCYCh
UPRAWNIeNIA eMeRYTALNe
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Spór o podwyżki
10 czerwca Senat zatwierdził Sprawozdanie Komisji Zdrowia o

ustawie o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wyna-

grodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w

podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Sprawozdanie uwzględnia poprawki zgłaszane przez organizacje
reprezentujące pielęgniarki i położne w tym samorząd zawodowy
pielęgniarek i położnych. Zakładają one zwiększenie wskaźników mini-

malnego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Pełna treść popra-
wek zgłoszonych przez Komisję Zdrowia jest dostępna pod adresem:
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdru-
ki/11484/druk/418a.pdf

15 czerwca kolejne akcje protestacyjne pod Sejmem. Niestety,
posłowie odrzucili poprawki Senatu o ustawie o zmianie ustawy
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
oraz niektórych innych ustaw. 



PRAWO PRAWO

#strona  22



#strona  23

PRAWO PRAWO



PRAWO PRAWO

#strona  24



PRAWO PRAWO

#strona  25



PRAWO Z PRAC NIPiP

#strona  26



PRAWO Z PRAC NIPiP

#strona  27



Z PRAC NIPiP Z PRAC NIPiP

#strona  28



NiK jest jedyną instytucją, która zare-
agowała na niepokojące informacje dotyczące
zastępowalności kadr w tych zawodach.
Ponad 27% obecnie pracujących pielęgnia-
rek i położnych uprawnionych jest do 
przejścia na emeryturę. Jeśli zdecydują się na
rezygnację z zawodu, 273 szpitale pozostaną
bez kadry. W reakcji NiK powołuje Zespół
analizy ryzyka.

Od dłuższego czasu ze środowiska
medycznego napływają niepokojące informa-
cje. Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych
oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pielęgniarek i Położnych alarmują, że rozkład
struktury wieku w zawodzie pielęgniarki 
i położnej wskazuje na brak zastępowalności
pokoleń. Ponad 60 tys. osób zatrudnionych na
tych stanowiskach, mimo nabycia uprawnień
emerytalnych, wciąż pracuje w zawodzie. to
aż 27,2% ogółu zatrudnionych. Gdyby wszyst-
kie pielęgniarki i położne uprawnione do prze-
jścia na emeryturę, zdecydowały się obecnie
na odejście z zajmowanych posad, 272 szpitale
pozostałyby bez kadry. Zgodnie z prognozami
zawartymi w raporcie Naczelnej izby
Pielęgniarek i Położnych – katastrofa kadrowa
pielęgniarek i położnych w 2030 r. bez
pracowników zostanie 482 szpitali.

Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych
i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgnia-
rek i Położnych zgłosiły do NiK również
szereg wątpliwości związanych z wydatko-

waniem środków publicznych w związku 
z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19,
chodzi m.in. o warunki ubezpieczenia perso-
nelu medycznego pracującego w szpitalach
jednoimiennych zakaźnych, wykorzystywa-
nie w podmiotach leczniczych środków
ochrony indywidualnej, które nie mają
atestów i zgodności, a także (!) polecanie
pracownikom medycznym pracy w okresie,
gdy obowiązywała ich kwarantanna.

Sprzeciw środowiska pielęgniarek i położ-
nych budzą również elementy zaproponowa-
nego przez rząd projektu ustanawiania mini-
malnego wynagrodzenia dla pracowników
medycznych. 19 maja 2021 r. wpłynął do
sejmu rządowy projekt, zakładający, że od 
2 lipca 2021 r. ich wynagrodzenie zasadnicze
nie może być niższe niż przeciętne wynagro-
dzenie w gospodarce narodowej w 2020 r.
przemnożone przez określony ustawowo
współczynnik – różny w zależności od
wykształcenia i doświadczenia. Senat zgłosił
do projektu poprawki, zakładające podwyż-
szenie współczynników, od których ma zale-
żeć wartość minimalnego wynagrodzenia,
jednak sejm w trzech głosowaniach odrzucił
zaproponowane przez senat zmiany, mimo
że zostały wcześniej poparte przez Komisję
Finansów Publicznych i Komisję Zdrowia.

W reakcji na przedstawione przez
Naczelną radę Pielęgniarek i Położnych 
i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgnia-
rek i Położnych informacje prezes NiK,
Marian Banaś, podjął decyzję o powołaniu
specjalnego Zespołu analizy ryzyka, którego
celem będzie zaplanowanie, przygotowanie,
a następnie prowadzenie systemowej
kontroli dotyczącej szerokorozumianych
zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu ochro-
ny zdrowia w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii przedstawionych
przez pielęgniarki i położne. Prezes NiK poin-
formował, że obszar ten zostanie również
potraktowany priorytetowo jako jeden 
z elementów przygotowywanego obecnie
raportu o Stanie Państwa.

(źródło: NIPiP)
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ze skargą do niK
7 lipca przedstawicielki naczelneJ rady pie-
lęgniarek i położnych i ogólnopolskiego
związkU zawodowego pielęgniarek i poło-
żnych spotkały się z prezesem naJwyższeJ izby
kontroli, marianem banasiem. 

27% WSZYSTKICH
PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH JEST 
W WIEKU
EMERYTALNYM.
JEŚLI ZDECYDUJĄ SIĘ
ODEJŚĆ Z ZAWODU,
273 SZPITALE
POZOSTANĄ BEZ
KADRY
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J
estem pielęgniarką od 25 lat i pracu-
ję od początku kariery zawodowej
w szpitalu na oddziale zabiegowym.

Jako młoda dziewczyna zastanawiałam
się „co to jest powołanie?”, o którym tak
często słyszałam. Zawód pielęgniarki wybra-
łam sobie sama, na przekór temu, co mówio-
no w rodzinie. Chciałam być potrzebna.
Chciałam, by moja praca dawała mi satysfak-
cję, bym mogła pomagać innym i niosła ulgę
w cierpieniu. Ukończyłam Liceum Medyczne
w Kołobrzegu i po jego skończeniu rozpo-
częłam pracę. Nadal zastanawiałam się co to
jest tO „powołanie”.

Oddział chirurgiczny oznaczał dla mnie
dużo pracy, różnorodny przekrój chorób,
pracę z ludźmi cierpiącymi. Często w sytu-
acjach stresowych musiałam podejmować
ważne decyzje dla życia i zdrowia pacjenta.

Pracując w dyżurach pielęgniarka spędza
połowę życia w pracy, często pozostawiając
najbliższych – na przykład w święta. Umyka-
ją nam bezcenne chwile z życia rodzinnego.

Dlatego ważne jest, bym wśród ludźmi, 
z którymi pracuję czuła się dobrze.

Ja 25 lat temu miałam to szczęście, że
pomimo młodego wieku i żadnego doświad-
czenia czułam się częścią zespołu. Koleżanki 
z cierpliwością, wyrozumiałością wprowadza-
ły mnie w tajniki pracy, zasady obowiązujące 
w oddziale. Było to bardzo ważne, gdyż wiedza
teoretyczna i praktyczna zdobyta w szkole nie
zawsze pokrywa się z realnymi sytuacjami.
Koleżanki dzieliły się swoim doświadczeniem,
a ja dzięki temu rozwijałam się zawodowo. 

Z chęcią chodziłam do pracy, cieszyły
mnie uśmiechnięte oczy pacjentów i ich reak-
cja na widok mojej osoby. Czułam się ważna,
potrzebna, byłam zadowolona.

Stwierdziłam, że to musi być to „powo-
łanie”, nad znaczeniem którego się tyle zasta-
nawiałam.

Dzisiaj wiem, że pomimo trudów i na-
prawdę ciężkiej pracy, gdyby ktoś zadał mi
pytanie jeszcze raz „kim chciałbym zostać?”,
bez zastanowienia odpowiedziałabym, że
PieLĘGNiarKĄ.

Pielęgniarka, to specyficzny zawód, który
wymaga odporności na stres, akceptacji ludz-
kiego ciała, tolerancji na widok krwi, na wyda-
liny i wydzieliny człowieka. Nie każdy mógłby
wykonywać taki zawód. Wymaga on ciągłego
kształcenia się, gdyż medycyna się rozwija.
Ciągle zmieniają się sposoby leczenia, wpro-
wadzane są nowe technologie, nowe urządze-
nia, zmieniają się leki. Dlatego pielęgniarki ciągle
podnoszą swoje kwalifikacje i ciągle się kszta-
łcą. Ja też w ciągu mojego stażu zawodowego
ukończyłam studia i stopnia na wydziale
pielęgniarstwa, jestem specjalistą w dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego. W międzyczasie
ukończyłam wiele kursów i uczestniczyłam 
w wielu konferencjach, po to aby nadążyć za
rozwijającym się zawodem i być na bieżąco 
i aby zdobytą wiedzę przekładać na pracę na
oddziale, na którym pracuję 25 lat.

Po wielu latach pracy i obserwacji zmian
jakie zachodzą daje się zauważyć tzw. wypa-
lenie zawodowe. Uważam, że jest to uwarun-
kowane obecnymi czasami. Wynika również
z nastawienia ludźmi do pracowników ochro-
ny zdrowia.

Brakuje personelu w szpitalu. Praca jest
ciężka, trudna, stresująca, a pacjenci i ich
rodziny wymagający i bardziej pełni pretensji
niż wdzięczności. Mam wrażenie, że robię
bardzo dużo, a i tak za mało.

Ciągłe skargi, narzekania i niezadowolenie,
stres i przepracowanie powodują niechęć do
pracy i zawodu. Sytuacja z roku na rok się pogar-
sza. a młodzi ludzie w dzisiejszych czasach
często myślą, zbyt materialnie, podejmując decy-
zję jaki zawód wybrać na przyszłość

Decydując się na wybór zostania
pielęgniarką czy pielęgniarzem robią to z innych
powodów niż my kiedyś. Podejmują pracę poza
granicami kraju, i tam gdzie jest ona bardziej
opłacalna. takie jest obecne życie: pogoń za
pieniądze, unikanie odpowiedzialności, praca
mało wymagająca. Zmieniły się wartości.

Ja jestem pielęgniarką, która stara się
pracować i żyć zgodnie z własnymi warto-
ściami i w harmonii z sumieniem.

Z podniesioną głową mówię: „taK 
– jestem PieLĘGNiarKĄ i jestem z tego
dumna”.

Agnieszka Przytuła

Oddział Chirurgii Ogólnej

Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

zAProGrAmowAnA 
nA PieLĘGniArstwo!!!

Z
nowu wakacje… czas wolny dla
dzieci, studentów i nauczycieli,
ale też każdego, kto weźmie
urlop. a jak wakacje, to pewnie

będą też podróże. Wiadomo, że w podróży
najlepiej umila czas dobra książka, która
wciągnie na długie minuty, zabierze w cieka-
wy świat, albo zainspiruje.

Ja też obecnie udaję się na urlop do pięk-
nej Chorwacji ale zanim tam dotrę wraz 
z rodziną zatrzymałam się na postój w hote-
lu przy granicy ze Słowacją w Chyżnym i stąd
właśnie piszę do Was artykuł. Oczywiście
walizka na urlop wypełniona po brzegi 
i bardzo ciężka. tacham tam naturalnie kilka
książek, które zamierzam przeczytać, a potem
podzielić się wrażeniami.

Pierwszą pozycją
na lato będzie ponow-
nie wznowiony na-
kład pt. „Kamień
na kamieniu”
Wiesława Myśliw-
skiego.

Powieść zalicza-
na do nurtu chłop-
skiego współczesnej
literatury polskiej, została opublikowana po
raz pierwszy w 1984 roku, stając się wyda-
rzeniem literackim roku.

„Jako czytelnicy szpiegujemy
biblioteki przyjaciół, 

choćby tylko dla rozrywki. 
Czasami po to, żeby odkryć
książkę, którą chcielibyśmy 

przeczytać, a której nie mamy, 
czasami po to, żeby dowiedzieć się

co pożarło zwierzę, z którym się
zadajemy”

– CARLOS MARIA DOMINGUEZ
„DOM Z PAPIERU” – 
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PROMOCJA ZAWODU KLUB DOBReJ KSIĄŻKI

Opowiada o rewolucji, jaka zaszła na
polskiej wsi po wojnie oraz o życiu chłopskiej
rodziny Pietruszków, widzianych oczami
prostego, burkliwego, kłótliwego, zapalczy-
wego, lecz szczerego, inteligentnego, zarad-
nego i niezwykle sprytnego, polskiego chłopa
Szymona Pietruszki (urodzonego jeszcze przed
wojną) – pierwszoosobowego narratora i zara-
zem intrygującego bohatera, do którego
czytelnik czuje dużą sympatię i który okazuje
się w miarę rozwoju akcji postacią uniwersal-
ną, poszukującą jak każdy człowiek prawdy 
o sobie i świecie, swojego miejsca w społecz-
ności oraz w szeroko pojmowanej naturze. 

Saga Myśliwskiego, barwnie kreśląc
burzliwe dzieje Szymona Pietruszki, opowia-
da również o skomplikowanych losach
polskiej wsi powojennej. Szkicuje wnikliwą 
i szeroką panoramę przemian społecznych
oraz zmian w chłopskiej mentalności. Suge-
stywnie ukazuje odchodzenie w przeszłość
dawnych tradycji i obyczajów wypieranych
przez industrialną cywilizację. Demaskuje
wreszcie meandry uwikłania wsi w politykę,
dramaty związane z „awansem społecznym”,
konsekwencje zaangażowania w budowanie
nowej, socjalistycznej rzeczywistości.

Książka niesamowicie mądra, obfitująca
w niezwykłe spostrzeżenia dotycząca ludzi,
ich losu, życia blisko natury.

Cudowna opowieść, cały talent Myśliw-
skiego zawarty w jednym tomie... Wciąż do
niej wracam i wciąż odkrywam ją na nowo.

*
Następną godną polecenia jest powieść

Joanny Jax „Córka Fałszerza”

„Córka fałszerza” to powieść obyczajowa
osadzona w momencie historycznym związa-
nym ze schyłkiem republiki Weimarskiej 
i formowaniem się iii rzeszy. 

W części pierwszej opowieści pani Jax,
poznajemy niejakiego Kellermana – malarza,
którego fascynuje twórczość rembrandta. 

W powieści prócz wątku związanego 
z główną bohaterką Judith występuje również
cały szereg innych postaci, których losy oscylują
wokół powstawania iii rzeszy. Obok prowa-
dzonego śledztwa dotyczącego fałszerstw dzieł
sztuki mamy tu także wiele rozmaitych intryg,
okultyzm, zakazane miłości, romanse, zdrady, 
a nawet zbrodnie. Historia ta wciąga czytelnika
w wir wydarzeń. Jest intrygująca ze względu na
swą wielowątkowość, różnorodność bohate-
rów i fabularny moment historyczny. Napisana
z dość dużym rozmachem z pewnością ucieszy
niejednego czytacza. Jak na polski rynek
wydawniczy uważam ją za całkiem niezłą pozy-
cję obyczajowo-historyczną. 

Jedna z moich ulubionych autorek i tym
razem mnie nie zawiodła. Książka jest wprost
genialna, niesamowicie wciągająca i budząca
wiele wszelakich emocji, które wynikają
zarówno z samej fabuły, jak i wspaniale nakre-
ślonych głównych postaci – realnych, wiary-
godnych, wręcz namacalnych, jakby żyjących
tuż obok nas.

Muszę koniecznie jeszcze zapropono-
wać książkę, którą właśnie skończyłam 
i bardzo mi się podobała.

Opowieść pachnąca ziołami z Prusami
Wschodnimi w tle – „Akuszerka 
z Sensburga” i dalsze dwa tomy Kata-
rzyny enerlich. 

Ubóstwiam prozę Katarzyny enerlich, 
w której zaczytuję się od lat. Najnowsza
powieść przenosi nas do pierwszej połowy XX
wieku. Niby nie tak dawno, ale jak spojrzymy
na tamten świat zaszło od tamtych lat wiele
zmian. Świat popędził gdzieś do przodu, rzucił
się w ramiona postępu technicznego. ta lite-
racka podróż okazała się nad wyraz ciekawa,
piękna, sentymentalna i interesująca. Książka,
której dziś poświęcam tę notkę powinna być
czytana na łonie natury, może na łące pach-
nącej ziołami, słońcem i latem. W takim
właśnie, choć nie wyłącznie klimacie utrzy-
mana jest fabuła, w której na pierwszym
planie stoją dwie kobiety. 

Stanisława mieszka z mężem w nowym
domu, która wymaga jeszcze drobnego wykoń-
czenia. Jest szczęśliwa, zapracowana i ocze-
kuje narodzin pierwszego dziecka. tego dnia

nie spodziewa się, że jej życie zmieni się
ogromnie i na zawsze. Mąż pracując w domu
ulega wypadkowi, który okazuje się śmiertel-
ny. Gdy jedno życie gaśnie na świat przycho-
dzi córka Stasi. Śmierć idzie pod rękę w tańcu
z cudem narodzin co wydaje się dla młodej
mężatki bardzo okrutne i bolesne. Stasia przez
krótki czas gospodarzy z pomocą rodziny.
Pod swój dach przyjmuje zielarkę i akuszerkę
Wypyską od której chce nauczyć się jak leczyć
ludzi i przyjmować porody. Pomimo krytycz-
nych uwag matki z pasją zagłębia się w tajni-
ki wiedzy medycznej i zielarskiej. 

Siostra Galina jest mniszką w zakonie
staroobrzędowych mniszek. Nie trafiła tam
ani ze względu na pochodzenie ani powołanie.
Jej pasją i zajęciem również staje się zielarstwo
i pomoc w chorobie. Los w pewnym momen-
cie splata losy obu kobiet...

ta powieść jest cudowna, przepiękna,
wyjątkowa. Nie ma sposobu by się jej oprzeć,
by jej nie ulec i oderwać się od lektury dopóki
nie przeczyta się ostatniego zdania. Moc pióra
Katarzyny enerlich jest wielka. treść tytułu
wszystko zasłania i nakazuje tylko jedno 
– upajać się zapisanymi słowami, chłonąć
klimat i zapach ziół, piękno świata, które ludzie
niszczą. Dynamiczna akcja, ciekawe zwroty
akcji, szereg barwnych postaci, moc marzeń 
i okrucieństwo wojny. to wszystko znajdziecie
w treści, która zapisana jest eleganckim stylem,
przystępnym językiem, a która zabiera nas do
świata w kolorze sepii, któremu jeśli dłużej się
przejrzymy ma bukiet soczystych barw. Książka
wzrusza, dostarcza mnóstwa wspaniałych
chwil za sprawą wielu scen. Wśród nich znaj-
dziemy radość i łzy, szczęście i tragedię. 

Obie bohaterki budzą sympatię i ciepłe
uczucia. Są wyjątkowe, spada na nie wiele bole-
snych ciosów, a mimo to nie boją się gdzieś 
w głębi serca marzyć i mieć nadzieję na spełnie-
nie pragnień i lepsze jutro. Obie są silnymi
kobietami, które potrafią w ciszy znieść kolejne
złe chwile i krzywdy. ich bronią jest wewnętrz-
na siła, która pozwala im przetrwać wiele. 

atutów ta książka ma bardzo wiele.
autorka świetnie przybliża miejsca w których
toczy się akcja, doskonale ukazuje życie 
w ubiegłym stuleciu i specyfikę zakątków do
których nas zabiera. 

tytuł czyta się niezwykle przyjemnie. Nie
brakuje emocji, nie brakuje historii, nie braku-
je wreszcie zwyczajnego życia i ludzkich trosk
oraz marzeń. ta powieść to cudowna lektura
idealna na wakacje. a jak już przeczytacie
ostatnie zdanie, to czekają na Was dwa
następne tomy.

Koniec artykułu pisałam już z przecudnej
Chorwacji, z miasta wypoczynkowego Omiś,
gdzie zdecydowałam się spędzić tegoroczny
urlop. Pozdrawiam serdecznie.

DOROtA FeNKANiN

Onkologia i Chemioterapia

Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
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KWIeCIeń/2021

6 kwietnia – udział Bożeny Wojcikiewicz, przewodniczącej OrPiP w Koszalinie w posiedzeniu Konwentu Prze-
wodniczących OrPiP

15 kwietnia – udział Bożeny Wojcikiewicz, przewodniczącej OrPiP w Koszalinie w posiedzeniu rady Uczelni PWSzZ
w Koszalinie

15 kwietnia – udział Bożeny Wojcikiewicz, przewodniczącej OrPiP w Koszalinie w posiedzeniu Konwentu Prze-
wodniczących OrPiP

16 kwietnia – udział przewodniczącej OrPiP w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej ds. 5-letniej przerwy w wyko-
nywaniu zawodu.

19 kwietnia – z okazji jubileuszu XXX-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych przewodnicząca
OrPiP Bożena Wojcikiewicz, Okręgowy rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Poło-
żnych Małgorzata Szmit oraz Krystyna Szczerbińska członek OrPiP uczestniczyły w uroczystym posie-
dzeniu NrPiP (spotkanie online)

20 kwietnia – posiedzenie Komisji ds. przyznania pomocy losowej związanej z COViD
22 kwietnia – wywiad z przewodniczącą OrPiP Bożeną Wojcikiewicz Gazety Miasto tygodnik koszaliński na temat

obchodów Jubileuszu 30-lecia w cieniu pandemii.
27 kwietnia – posiedzenie Komisji Kształcenia ds. refundacji
30 kwietnia – posiedzenie Komisji Socjalnej

MAJ/2021

4 maja – posiedzenie Prezydium OrPiP
6 maja – udział Bożeny Wojcikiewicz, przewodniczącej OrPiP w Koszalinie w posiedzeniu Konwentu Prze-

wodniczących OrPiP
12 maja – z okazji Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej przewodnicząca OrPiP Bożena Wojcikiewicz udzieliła

wywiadu dla Głosu Koszalińskiego 
12 maja – udział przewodniczącej OrPiP Bożeny Wojcikiewicz w uroczystej mszy św. z okazji Dnia Pielęgniar-

ki i Dnia Położnej
13 maja – udział Bożeny Wojcikiewicz, przewodniczącej OrPiP w Koszalinie w posiedzeniu Konwentu Prze-

wodniczących OrPiP
25 maja – udział przewodniczącej OrPiP Bożeny Wojcikiewicz i wiceprzewodniczącej OrPiP Justyny Laska 

w uroczystości wręczenia Koszalińskiego Orła 2021 za prospołeczną postawę i aktywne działania na rzecz
walki z pandemią w roku ubiegłym. 

26 maja – przewodnicząca OrPiP uczestniczyła w posiedzeniu NrPiP (głosowanie)
27 maja – udział Bożeny Wojcikiewicz, przewodniczącej OrPiP w Koszalinie w posiedzeniu Konwentu Prze-

wodniczących OrPiP

CZeRWIeC/2021

1 czerwca – udział Bożeny Wojcikiewicz, przewodniczącej OrPiP w Koszalinie w posiedzeniu Konwentu Prze-
wodniczących OrPiP

2 czerwca – posiedzenie Prezydium OrPiP
7 czerwca – udział w proteście Szczecin
9 czerwca – udział Bożeny Wojcikiewicz, przewodniczącej OrPiP w posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego 

ds. pielęgniarstwa.
15 czerwca – udział przewodniczącej OrPiP Bożeny Wojcikiewicz w posiedzeniu rady Społecznej SP ZOZ Szpita-

la Specjalistycznego MSWia w Złocieńcu
16 czerwca – udział Bożeny Wojcikiewicz, przewodniczącej OrPiP w posiedzeniu Komisji Bioetycznej w OiL w Kosza-

linie
17 czerwca – udział Bożeny Wojcikiewicz, przewodniczącej OrPiP w Koszalinie w posiedzeniu rady Uczelni PWSzZ

w Koszalinie
18 czerwca – udział przewodniczącej OrPiP Bożeny Wojcikiewicz w posiedzeniu rady Społecznej SP ZOZ MSWia

w Koszalinie

k a l e n d a r i U m  o r p i p


