
ISSN 1232-5384        Nr 4 [265] 2016

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

NASZE   SPRAWYNASZE   SPRAWY

25 LAT SAMORZĄDU

PIELĘGNIAREK I P
OŁOŻNYCH

Wydanie okolicznościowe



2

Wydawca:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

40-027 Katowice, ul. Francuska 16   tel.: 32 209 04 15÷17, faks 32 209 19 26
NASZE   SPRAWYNASZE   SPRAWY



3

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Minęło już 25 (!) lat odkąd dla polskich pielęgniarek i położnych nastał Nowy Dzień 
i 19 kwietnia 1991 roku Sejm Rzeczpospolitej Polski uchwalił ustawę o samo-

rządzie pielęgniarek i położnych. Powołany został Komitet Organizacyjny, który miał 
za zadanie opracować regulaminy oraz obszar działania okręgowych izb, zwołać Zjazd 
Krajowy i zjazdy okręgowe. Pierwszy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach odbył się 24 września 1991 roku. Pamiętam te chwile…

Tysiące serc przepełnionych nadzieją, umy-
sły uskrzydlone wiarą, twarze rozpromienione 
radością… Na naszych oczach stary system 
się walił, świat drżał w posadach, ale mimo to 
nie czuliśmy strachu. W każdym z nas tkwi-
ła głęboko zakorzeniona pewność „lepszego 
jutra”, dlatego nie zważaliśmy na to, że nie 
mamy dosłownie nic: funduszy, siedziby, czy 
jakichkolwiek podstaw materialnych do roz-
poczęcia pracy oraz,  że musimy zaczynać 
praktycznie od zera. Dziś może trudno w to 
uwierzyć, ale wtedy nie stanowiło to dla nas 
przeszkody, która mogłaby nas powstrzymać. 
Wszyscy wychodziliśmy z założenia, że jeśli 
coś musimy zrobić, to nikt nie zrobi tego za 
nas. I tej dewizy trzymamy się do dziś.

Jako samorząd musimy być wszędzie tam, 
gdzie się tego od nas wymaga, gdzie liczy się 
nasz głos i gdzie możemy coś zdziałać. Wraz 
z uzyskaną autonomią wzięliśmy na siebie 
ogromną odpowiedzialność, bo od pamiętne-
go 1991 roku to my same kreujemy naszą 
rzeczywistość zawodową i decydujemy o tym, 
jak postrzegane będzie współczesne oblicze 
pielęgniarstwa i położnictwa. Każda pielę-
gniarka i położna, każdy pielęgniarz i położny 
– również ci, których niestety nie ma już z 
nami – swoją pracą, zaangażowaniem i po-
święceniem przyczynili się do rozwoju nasze-
go samorządu i odcisnęli trwały ślad w jego 
historii.

Czuję dumę i głębokie wzruszenie, gdy pa-
trzę na to, czego wspólnie dokonaliśmy. Przez 
minione 25 lat mogłam obserwować jak lu-
dzie w różnym wieku, z różnych środowisk, 
z różnymi poglądami jednoczą się pracują 
ramię w ramię dążąc do osiągnięcia ideałów, 
które sobie wyznaczyliśmy. Droga prowadzą-
ca nas do miejsca, w którym teraz jesteśmy, 
była długa i wyboista, a nierzadko wydawała 
się nie do przejścia, ale bez wahania mogę 
powiedzieć, że niezależnie od napotkanych 
trudności, nigdy się nie poddaliśmy. Dużo 
udało nam się osiągnąć, ale równie dużo jest 
jeszcze do zdziałania. 

Jestem jednak głęboko przekonana, że nie 
ma dla nas rzeczy niemożliwych. Będąc jed-
nością możemy osiągnąć absolutnie wszystko. 
Nasza siła tkwi w naszej wiedzy i wykształce-
niu, ale też empatii, zaangażowaniu i umie-
jętności współpracy. O tym, że wszystkie te 
przymioty były od początku udziałem członków 
samorządu pielęgniarek i położnych nie trze-
ba nikogo przekonywać. Wystarczy spojrzeć 
na 25 lat naszej historii. Musimy dbać o to, by 
kultywować te cechy zarówno w nas samych, 
jak i w każdym kolejnym pokoleniu pielęgnia-
rek i położnych poprzez dążenie do rozwoju 
i z poszanowaniem dawnych tradycji. Dzięki 
temu, nasze dotychczasowe osiągnięcia będą 
wstępem do dalszych sukcesów. I tego właśnie 
życzę nam wszystkim.

Mam ogromną nadzieję, że wiara w samo-
rząd, która towarzyszy nam od początku jego 
istnienia, da jego członkom siły, by niestrudze-
nie dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów. 
To od nas zależy czy kolejne 25 lat będzie rów-
nie owocne i co myśleć będą o nas przyszłe po-
kolenia adeptów pielęgniarstwa i położnictwa. 
Wierzę mocno, że wszystko jest w zasięgu na-
szych dłoni. Musimy tylko po to sięgnąć. 

Anna Janik
Przewodnicząca Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach
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Wyróżnienia i odznaczenia z okazji 25 lecia 
Samorządu Zawodowego

Z okazji 25 lecia samorządu wyróżniono pielęgniarki, położne statuetką ,,Diamen-
towy Czepek„ która przyznawana jest członkom samorządu za upowszechnianie ety-
ki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych, współdziałanie 
na rzecz integrowania środowiska zawodowego. Przyznano również odznaczenia za 
działania na rzecz rozwoju samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Laureaci „Diamentowego czepka”

Marta Sułek
Elżbieta Szynalik
Elżbieta Maciejowska
Grażyna Sitko
Jolanta Okuńska
Barbara Rother
Krystyna Sądel
Grażyna Bielec
Alicja Ganzera
Anna Bulowska
Ewa Lipińska
Zuzanna Smorąg
Karina Raczek
Helena Łata
Małgorzata Olszyk
Rita Pawletko
Elżbieta Cholewa
Jolanta Horzela
Wiesława Gajowczyk
Mirosława Piotrowska
Jadwiga Frączek
Czesława Walczak
Barbara Machura
Teresa Gałęziowska
Barbara Nowak
Grażyna Gibka
Agata Nowak
Barbara Mokros
Jadwiga Krzyżańska
Danuta Segiet
Elżbieta Blasa
Grażyna Sajdak
Renata Woźnica
Aleksandra Olszewska
Bogusława Kowalska
Katarzyna Nowicka
Barbara Malina
Danuta Segeniec

Anna Kaczmarska
Danuta Czerkawska
Bożena Pater
Krystyna Gabrysiak
Dorota Krasińska
Halina Gwóźdź
Agnieszka Krawczyk-Sarna
Monika Krystaszek
Karina Guzy
Patrycja Łyko
Maria Krzyżanowska
Jolanta Kurek
Irena Babik 
Eugenia Majczak
Urszula Kempa
Krystyna Klimczok
Krystyna Twardzik
Małgorzata Biegun
Lesława Mokrzycka
Mirosława Sieprawska
Anetta Sar
Ewa Bożewicz
Izabela Kruppa
Elżbieta Czerwińska
Bogusława Stanowińska
Urszula Smyk
Elżbieta Hajduk
Antonina Czerniawska
Małgorzata Waldon
Elżbieta Mikrut
Anna Janota
Ewa Borowiak-Zielińska
Danuta Nawratek
Ewa Banach
Wanda Kruczyńska
Krystyna Bobla
Bogumiła Osiadły
Zofi a Stolecka-Wolniak

Jolanta Miczek
Barbara Urbańczyk
Irena Mastalerz
Maria Żak
Marzanna Dzierżawska
Aleksandra Sikora
Zofi a Reut
Regina Wirkus 
Maria Kwiecińska
Anna Folta
Janina Flaga
Małgorzata Soja
Stanisława Radziszewska
Anna Gałecka
Grażyna Kulik
Halina Kalita
Jadwiga Nadolnik
Anna Adamowicz
Danuta Kamać
Jolanta Szyma
Edyta Kmieć
Maria Śmiłowska
Urszula Kulczyk
Zofi a Motyka
Lucyna Plewa
Ewa Wiechaczek
Barbara Sikora
Zofi a Sobczyk
Bogusława Liptak-Raczek
Blandyna Szymańska
Krystyna Osowicz
Danuta Szlosarek
Bożena Fabiańska
Angela Marszolik
Alicja Ozimek
Bożena Wowra
Sylwia Jamrozik
Małgorzata Siwiec
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Złota odznaka

Srebrna odznaka

Brązowa odznaka

Odznaka honorowa

Grażyna Bonek-Wytrych

***
Lista odznaczonych

Wiesława Domin
Anna Janik
Małgorzata Lipińska

Ewa Molka
Beata Ochocka
Grażyna Sajewicz

Małgorzata Baran
Krystyna Cieślik
Jolanta Dyla
Maria Frąckowiak
Barbara Gardyjas
Maria Kawczyk
Jadwiga  Kazus
Krystyna Klimaszewska
Grażyna Kruk-Kupiec
Joanna Kuźnik
Aleksandra Liszka
Aniela Mainka

Grażyna  Malczyk
Małgorzata Maślanka
Grażyna Morawska
Zofi a Nieć-Olejniczak
Barbara Raczak
Anna Rak-Wójcik
Ewa Rogula
Monika Sakiel
Bogusława Siciarz
Agata Stącel
Urszula Witoszek
Iwona Zygmuntowicz

Bożena Chyla
Anna  Głos
Ewa Godula
Gabriela Kruczek
Anna  Mielech
Beata Popów
Joanna Pragnący

Zygmunt  Szojer
Anna  Śpiewak
Jolanta Tetkowska
Karina Wolna
Jadwiga Zasuń
Urszula Żylak

Romana Kazibudzka
Grażyna Szczurko
Izabela Pochrzęst
Natasza Kawecka
Urszula Faruga
Andżelika Mateja
Małgorzata Wiśniewska  
  -Szczerbowska
Helena Dajczak
Irma Hoinca
Ewa Skotnicka 
Władysława Stanek
Stanisława Zimmerman
Urszula Rodak
Aleksandra Szary
Elżbieta Tochowicz
Dorota Paruzel

Hildegarda Burda
Dorota Hanczuch
Jadwiga Skawińska
Ewa Cecheljusz
Joanna Arent
Teresa Czech
Halina Zarzycka-Rzepecka
Danuta Hachuła
Teresa Żychoń
Anna Szweda
Joanna Szota
Katarzyna Nowak
Ewa Gajdzik
Beata Brzezinka
Barbara Figura
Urszula Komór
Krystyna Bereta

Irena Zielińska
Bernadeta Kowalska-Seniuś
Krystyna Bacia
Krystyna Słota
Grażyna Domaradzka-Wiecha
Barbara Pająk
Barbara Znojek-Rejniak
Zofi a Gądzik
Stefania Dudek
Halina Istigniejew
Małgorzata Kawala
Teresa Rogowska
Krystyna Marcisz
Emilia Filapek
Jacek Goik
Marta Wdowczyk
Barbara Dziak
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Wywiad z Panią Małgorzatą Lipińską – Pierwszą Przewodniczącą ORPiP w Katowicach

„Jak to wszystko się zaczęło…”

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych właśnie obchodzi 25 jubileusz swo-
jego istnienia. Można powiedzieć, że minęło JUŻ 25 lat, gdyż jest to duży okres czasu 
– niektóre pielęgniarki i położne nawet nie osiągnęły jeszcze tego wieku. Z drugiej 
strony można by rzec: minęło DOPIERO 25 lat, bo przecież w skali całej historii to tylko 
jej niewielki fragment. Niezależnie od tego, jak odbieramy miniony okres, warto przy-
pomnieć sobie jak wyglądały początki naszego samorządu. Opowie nam o tym Pani 
Małgorzata Lipińska, która w 1991 roku jako pierwsza objęła urząd Przewodniczącej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Joanna Gruca: Witam serdecznie,  dzięku-
ję za przybycie do Biura Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

Małgorzata Lipińska: Dzień dobry, bardzo 
mi miło.

JG: Początek Pani kariery zawodowej przy-
padł na można by rzec „specyfi czny czas” 
w historii naszego kraju. Władza ludowa, strajki, 
formująca się Solidarność… Proszę powiedzieć, 
jak w tym wirze wydarzeń odnajdywały się pie-
lęgniarki i położne? Jak wyglądała ich praca?

ML: To był czas, któremu towarzyszyła na-
dzieja w związku z tym, co się działo dookoła. 
To co Pani nazwała „wirem wydarzeń” nie było 
odbierane jako dolegliwość, było raczej odbie-
rane jako ferment, że rodzi się coś nowego, że 
coś się będzie działo i że może to jest szansa 
dla nas. 

Ja również ze swojej perspektywy tak to wi-
działam. Byłam szeregową pielęgniarką w od-
dziale w Mysłowicach i nagle przyszła do mnie 
moja naczelna pielęgniarka. Powiedziała mi, że 
jest jakiś projekt ustawy i że pielęgniarki będą 
samodzielnym zawodem. W tamtych czasach 
to była informacja jak z kosmosu. To, że do-
okoła było trudno, nie miało takiego znaczenia. 
Znaczenie miała nadzieja, która się nagle po-
jawiła. Nadzieja na to, że można coś zmienić. 

JG: Jak wyglądała Pani praca, kiedy zawód 
nie był samodzielny? Czy to się dużo różniło 
„od potem”, kiedy zyskaliśmy samodzielność?

ML: Myślę, że w wymiarze codziennych 
czynności, w relacjach z pacjentami nie zauwa-
żaliśmy dużej różnicy. Natomiast w wymiarze 
organizacyjnym – już tak, bo nagle zaczęłyśmy 
mieć wpływ na to, na co wcześniej wpływu nie 
miałyśmy. Na przykład: pojawiła się możliwość 
udziału w wybieraniu ordynatora, czyli udział 
w komisjach konkursowych – coś zupełnie nie-
prawdopodobnego z tamtej perspektywy. Mo-
głyśmy same wskazywać kandydatów na od-
działowe. To był ogromny krok do przodu, była 
to taka „emancypacja zawodowa”. Tak to po-
strzegam.

JG: …jako wyzwolenie?
ML: Tak. Nagle, jednego dnia - już po roz-

poczęciu pracy - zdjęłyśmy czepki i nic się nie 
stało, świat się nie zawalił.  Nie dlatego, że 
miałyśmy coś przeciw czepkom samym w so-
bie, ale czepek był symbolem wpasowania nas 
w  pewną strukturę, która nas ograniczała. Na-
gle okazało się, że możemy coś same zrobić, 
a czepek jest tylko symbolem. 

JG: Czyli rozumiem, że zgodnie ze słowa-
mi piosenki „Autobiografi a” zespołu Perfect „…
wiatr odnowy wiał…” również dla pielęgniarek 
i położnych? I to dosłownie?

ML: Tak. Zdecydowanie.
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JG: Ustawa o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych z 1991 roku była niewątpliwym prze-
łomem w historii pielęgniarstwa i położnictwa. 
Pani oraz koleżanki z Pani otoczenia zareago-
wałyście na to nadzieją. Czy można powie-
dzieć, że całe środowisko tak to odebrało? 

ML: Myślę, że większość środowiska z na-
dzieją odebrała to, co się działo. Wie Pani dla-
czego tak sądzę? Na podstawie zachowania 
moich koleżanek. Dzisiaj panuje zasada „coś 
za coś”. Wtedy ta nadzieja na to, że można 
coś zmienić powodowała, iż tak wiele osób 
angażowało się w tą działalność, by zmienić 
oblicze pielęgniarstwa, nie oczekując niczego 
w zamian. Nikt nie pytał co z tego będzie miał 
i po co to robi. Pielęgniarki musiały mieć w tym 
jakąś nadzieję, że inwestowały swoje siły, za-
angażowanie, czas.

JG: Czy spotkała się Pani z sytuacją, w któ-
rej ktoś skrytykował to wszystko?

ML: Oczywiście. Było szereg głosów kry-
tycznych. Myślę, że dobrze, bo one napędza-
ły poszukiwanie rozwiązań i doskonalenie. Tak 
odbieraliśmy krytykę. W momencie, w którym 
powstawała ustawa o samorządzie, takim fun-
damentalnym dylematem – gdzie nikt tego nie 
pamięta – było czy mają powstać dwa samo-
rządy czy jeden. Były to głosy położnych, które 
uważały, że są odrębnym zawodem i absolut-
nie nie powinny mieć wspólnego samorządu z 
pielęgniarkami. 

 JG: Rozumiem, że ten impas został w któ-
rymś momencie przełamany?

ML: Tak. Argumenty ze strony pielęgniarek 
były takie, że liczbowo położnych jest niewie-
le i że będzie im dużo trudniej funkcjonować 
z osobną ustawą i osobnym samorządem. Że 
ich podstawy fi nansowe będą mniejsze, gdyż 
mniej osób będzie płaciło składki. I wtedy my 
pielęgniarki, zagwarantowałyśmy, że położne 
będą reprezentowane wszędzie na równych 
prawach,  nawet jako mniejszość, że zyska-
ją reprezentację w każdym organie. I tak się 
działo, pomimo że proporcja położnych do pie-
lęgniarek matematycznie nie dawała im takiej 
reprezentacji. Ważne dla nas było powstanie 
jednego, zjednoczonego środowiska i jednej 
ustawy. Reprezentacja została położnym za-
gwarantowana i gwarancja ta obowiązuje do 
dzisiaj.

JG: I Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach: duża grupa entuzja-
stek, spośród których wyłoniono składy orga-
nów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach I kadencji. Została Pani wybra-

na pierwszą Przewodniczącą Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Duże 
nadzieje, dużo problemów. Jak to wyglądało 
w pierwszych dniach Pani kadencji?

ML: Miałam to szczęście, że w ruch na rzecz 
powstawania samorządu włączyło się sporo 
osób mających duże doświadczenie zawodowe. 
Moje doświadczenie było niewielkie, nie bardzo 
wiedziałam co zrobić. Wszystko wydarzyło się 
nagle na zasadzie: dzisiaj zostałam Przewodni-
czącą, ale co będzie jutro? Dobrze, że miałam 
w swoim otoczeniu sporo osób, które coś już 
w życiu budowały i tak naprawdę to one miały 
wiedzę, z której ja czerpałam. Często pytałam: 
„Co sądzicie? Co powinniśmy zrobić?” 

W pierwszej kolejności musieliśmy zoriento-
wać się – co dla Państwa zapewne jest niezro-
zumiałe – np. jak załatwić telefon? Pamiętam 
taki wieczór, tuż przed Wigilią, gdy z jedną 
z koleżanek stałyśmy przed budynkiem poczty, 
czekając na „audiencję” u naczelnika poczty, 
zastanawiając się czy wyrazi nam zgodę na 
podłączenie telefonu, czy nie wyrazi. Tak ten 
śnieg sypał, a my nie wiedziałyśmy czy w ogóle 
znajdzie dla nas chwilę… Takie były czasy.

JG: Proszę powiedzieć, kiedy powstał samo-
rząd, pielęgniarki nie miały takiego autorytetu 
wśród innych samorządów, w państwie? Może 
stąd wynikały te problemy?

ML: Nie, tak po prostu było. Pierwsze samo-
rządy tłumaczyły wszystkim dookoła, co to w 
ogóle jest samorząd, dlatego o żadnym auto-
rytecie nie mogło być mowy .. Przy organiza-
cji pierwszego Okręgowego Zjazdu wsparli nas 
Urząd Miasta, Polskie Towarzystwo Pielęgniar-
skie, nawet Izba Lekarska pomagała nam na 
początku. Wszyscy chcieli coś zmienić, zdzia-
łać… 

JG: Czy coś jeszcze – poza telefonem – 
utkwiło Pani w pamięci, z okresu budowania 
struktur samorządu?

LM: Z dzisiejszej perspektywy to życzliwość 
ludzka. Wiara, że wszystko jest możliwe. Na 
przykład zupełnie naturalne było to, że na nasz 
Okręgowy Zjazd przychodził senator i z nami 
rozmawiał, że korespondowałam z Rzeczni-
kiem Praw Obywatelskich, a on nam odpisywał 
bez zbędnej zwłoki. Dało się zrobić wszystko. 

JG: Droga do osiągnięcia pewnych spraw 
była prostsza?

ML: Przede wszystkim, nie było w tym poli-
tyki. Mogę przytoczyć stanowisko naszego sa-
morządu z 1993 roku: że uznaje się samorząd 
za organizację apolityczną, nie reprezentującą 
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interesów żadnego ugrupowania politycznego 
i w związku z tym popierającą wszystkie kie-
runki. Było to zgodne z polityką prowadzoną 
wówczas przez samorząd. 

JG: Można więc powiedzieć, że okres I Ka-
dencji samorządu to było przede wszystkim 
rozwiązywanie problemów administracyjnych, 
zwłaszcza, że Okręgowa Izba nie miała swojej 
siedziby.

ML: Budowano również struktury samorzą-
du. Ustalano jak się komunikować ze środo-
wiskiem – stąd powoływanie Pełnomocników, 
żeby mieć kontakt z pielęgniarkami  i położny-
mi w różnych podmiotach. Zdecydowaliśmy, że 
będziemy się regularnie spotykać, że potrze-
bujemy do tego siedzibę która będzie naszą 
własnością. Mieliśmy za sobą doświadczenia 
z najmu pomieszczeń, kosztowne doświadcze-
nia zakończone niespodziewanym wypowiedze-
niem. Jesienią 1998 udało się oddać do użytku 
budynek w Katowicach przy ulicy Francuskiej 
16. Rozpoczęłyśmy wydawanie własnej gazety, 
podnosiłyśmy kwalifi kacje, organizowałyśmy 
konferencje, spotkania, bale…

JG: Integrowaliście Państwo środowisko 
pielęgniarek i położnych?

ML: Też. Aczkolwiek podczas przeglądania 
dokumentów nasunęła mi się dość smutna re-
fl eksja, że podczas I i II kadencji walczyliśmy 
o normy zatrudnienia dla pielęgniarek i położ-
nych, o ich wynagrodzenie… Dziś, 25  lat póź-
niej, nadal jesteśmy w tym samym miejscu. 
To, co mogliśmy zrobić sami: budować własną 
strukturę, pozyskiwać środki na kształcenie, 
zmienić model kształcenia… to wszystko zrobi-
liśmy. Natomiast w kwestii tego, co jest zależ-
ne od podmiotów zewnętrznych – nadal stoimy 
w miejscu.

JG: Czyli to była walka… o wszystko? Mu-
sieliście od podstaw wszystko stworzyć, zdzia-
łać, wywalczyć, niekiedy nawet wyszarpać… 
I nie poddaliście się. Nie było wśród Was znie-
chęcenia na zasadzie „To się nie uda”?

ML: Nie, takich refl eksji nie było nigdy. Czas 
był taki, że wszyscy myśleli, iż wystarczy chcieć 
i tak się stanie. Wiele rzeczy się zmieniało - to 
napędzało i motywowało nas do działania, bo 
skoro już udało się osiągnąć to czy tamto, to 
wierzyliśmy, że osiągniemy też inne rzeczy.

JG: W 1995 roku została Pani ponownie 
wybrana Przewodniczącą Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach na czas 
trwania II kadencji. Czym owa druga kadencja – 

w Pani odczuciu – różniła się od pierwszej?
ML: Główną różnicą było to, że mieliśmy 

swoją siedzibę, struktury, gazetę… Próbowa-
liśmy kreować inny wizerunek pielęgniarki 
i położnej. Podjęliśmy współpracę z uczelnią, 
aby otworzyć studia zaoczne dla pielęgniarek, 
promowaliśmy pielęgniarki również w innych 
rolach, np. bardzo nam zależało, żeby opowie-
dzieć o pierwszej pielęgniarce, która została 
dyrektorem szpitala. Coś, co dla Państwa jest 
rzeczą oczywistą, wtedy było zupełnie niepraw-
dopodobne.

JG: Wówczas wciąż aktualne było stwierdze-
nie, że pielęgniarka podlega lekarzowi i jest tyl-
ko od „kroplówek, termometrów i zastrzyków”.

ML: Tak. Pierwsza pielęgniarka-dyrektor 
była dla nas przykładem, żywą ilustracją tego, 
do czego możemy dojść, jeśli da się nam szan-
sę. Była symbolem nadziei.

JG: Czytając materiały dotyczące historii 
samorządu natrafi łam na stwierdzenie, że wal-
czono z bezrobociem wśród pielęgniarek i po-
łożnych, poprzez ograniczenie ilości liceów me-
dycznych. Czy to rzeczywiście tak wyglądało?

ML: Niezupełnie. Licea medyczne od zawsze 
wypuszczały bardzo dużą liczbę absolwentów, 
ale niewiele z nich podejmowało pracę w za-
wodzie. Kiedy zaczęła się transformacja ustro-
jowa, sytuacja na rynku pracy pogarszała 
się i osoby, które wcześniej nie podejmowały 
pracy w zawodzie, zaczęły korzystać ze swo-
jego wykształcenia. Poza tym, rozpoczęła się 
gwałtowna prywatyzacja podstawowej opie-
ki zdrowotnej, lekarze przejmowali poradnie 
i zwalniali pielęgniarki. Wtedy mogliśmy mówić 
o bezrobociu wśród nich. 

JG: Jak ocenia Pani minione 25 lat w kwestii 
rozwoju samorządu zawodowego, a co za tym 
idzie, całego środowiska pielęgniarek i położ-
nych?

ML: Pracuję już 33 lata w zawodzie i zdaję 
sobie sprawę, że moja opinia nie pokrywa się 
z opinią młodzieży. Gdy ja rozpoczynałam pra-
cę jako pielęgniarka, nigdy nie wyobrażałam 
sobie, że mogę być w tym miejscu, w którym 
dzisiaj jestem. Wszystko, co się zmieniło, spo-
wodowało, że jesteśmy tu i teraz i mamy takie 
możliwości, jest zasługą samorządu. Dopiero 
patrząc z perspektywy czasu można stwierdzić, 
że organizacja odniosła sukces. Trzeba pamię-
tać jak było kiedyś, a jak jest dzisiaj – wtedy 
ten sukces jest widoczny. Porażkę poniosłyśmy 
jedynie w kwestii warunków pracy. 
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Sukcesem jest również to, że pielęgniarki 
i położne w rankingach zaufania znajdują się na 
pierwszym i drugim miejscu, przed lekarzami, 
nauczycielami. Ale tak naprawdę na ten sukces 
pracowało całe środowisko, któremu ramy dał 
samorząd. To nie jest tak, że to jest sukces 
samorządu. To jest sukces środowiska, które 
wykorzystało tą organizację, do poprowadze-
nia pewnych spraw.

JG: Każda pielęgniarka i położna to członek 
samorządu, więc każda z nich de facto tworzy 
ten samorząd.

ML: Tak. Gdy odbywały się Okręgowe Zjaz-
dy, bywało na nich wielu polityków. Byli bar-
dzo zaskoczeni, jak dużą grupą ludzi jesteśmy, 
szczególnie że dostrzegli w nas potencjalną 
grupę wyborców i uznali, że warto coś dla nas 
zrobić. 

JG: Obecnie w Polsce jest 300 tysięcy pie-
lęgniarek i położnych, czyli bardzo niewiele. 
Jak widzi Pani samorząd za kolejnych kilka, kil-
kanaście lat biorąc pod uwagę sytuację, którą 
mamy teraz: niskie płace, mała ilość pielęgnia-
rek, wyjazdy za granicą absolwentek pielę-
gniarstwa i położnictwa, gdzie wynagrodzenie 
jest zdecydowanie wyższe?

ML: Rozwijamy się tak, jak kraje zachodnie 
i wszędzie jest problem z kadrą pielęgniarską. 
Uważam, że samorząd powinien skupić się na 
jednym, dwóch celach, a resztą działalności 
zajmować się w mniejszym wymiarze. 

Jednym z tych celów powinno być ustawowe 
uregulowanie stanu bezpieczeństwa dla oby-
watela ze strony pielęgniarskiej . Mam na myśli 
zmuszenie polityków do wzięcia odpowiedzial-
ności za to, że opieka medyczna dla obywa-
teli tego kraju będzie zabezpieczała określoną 
ilość pielęgniarek i położnych w przeliczeniu 
na mieszkańca i w przeliczeniu na pacjenta. 
Wszystkie działania należałoby skupić na re-
alizacji tego celu. To państwo zbiera podatki, 
które później przeznaczone są na opiekę zdro-
wotną, w związku z tym to państwo powinno 
określić na co te pieniądze mają być wydawa-
ne, a nie przerzucać odpowiedzialności za braki 
kadrowe na oddziałach na Naczelną Izbę, Dy-
rektora Szpitala itd. Jeśli chodzi o narzędzia to 
jest to bardzo proste – należy zawrzeć ze szpi-
talami kontrakty, w których jasno wykazane 
zostanie, że np. na oddziale chirurgii na jednej 
zmianie jest określona ilość pielęgniarek. Tylko 
że trzeba odwagi, żeby taką decyzję podjąć. 

JG: Czyli przyszłość samorządu upatru-
je Pani w tych zmianach. Czy jeśli one nie 
nastąpią, samorząd nadal będzie tak silny 
i zmobilizowany do walki o prawa pielęgniarek 
i położnych?

ML: Samorząd zawsze będzie silny i zmobi-
lizowany. Jest to organizacja demokratyczna, 
więc na jego czele zawsze staną osoby walczą-
ce o jego prawa.

JG: Proszę o kilka słów skierowanych do 
wszystkich członków samorządu, szczególnie 
tych, którzy najkrócej są jego częścią.

ML: Pielęgniarstwo i położnictwo są to za-
wody, które dają satysfakcję, jak żaden inny, 
szczególnie patrząc przez pryzmat drobnych 
gestów. Np. gdy uspokaja się wystraszone 
dziecko stojące przed gabinetem lekarza, od 
razu zmienia mu się buzia. Albo gdy trzyma się 
za rękę pacjenta, który zaraz pojedzie na blok 
operacyjny i który jest cały w strachu – widać, 
jak wpływa to na niego. Małym nakładem środ-
ków, można uzyskać satysfakcję. To tylko je-
den z cudownych aspektów tego zawodu.

Z drugiej strony – jest to zawód przydatny 
na całym świecie, potrzebny w każdej społecz-
ności. Osoby, które go wykonują są wyposa-
żone w taką wiedzę i umiejętności, że każdą 
społeczność mogą zmienić, poprawić komfort 
życia tych ludzi, często niemal na poziomie 
elementarnym. Dlatego jest to tak wspaniała 
profesja  – szybko daje satysfakcję i można ją 
realizować w każdym miejscu na świecie. Nie 
znam żadnego innego zawodu, który byłby tak 
społecznie przydatny i dawał poczucie, że się 
jest potrzebnym, że zrobiło się coś z sensem, 
nawet jeśli było to tylko potrzymanie pacjenta 
za rękę. Nie potrzeba do tego wielu narzędzi. 
Wystarczy tylko dobre podejście do pacjenta. 
Niestety, nasz model kształcenia nie przygoto-
wuje pielęgniarki do radzenia sobie w kontak-
tach z trudnym pacjentem, nie uczy umiejętno-
ści społecznych, za to dużo się od nas wymaga. 
Musimy być odpowiedzialne za wiele spraw, 
często nie leżących w naszej gestii. Dlatego 
czasami pielęgniarki/położne mają już dosyć. 

JG: Co więc Pani radzi pielęgniarkom i po-
łożnym?

ML: Rozwijać siebie, swoje umiejętności 
społeczne. Łatwiej im będzie radzić sobie w ta-
kich sytuacjach. Bo za ich wiedzę jestem pew-
na.

JG: Dziękuję za poświęcony czas.
Joanna Gruca - Asystent Biura OIPIP
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I KADENCJA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK 
l POŁOŻNYCH (1991 - 1995)

W trakcie obrad PIERWSZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH w Kato-
wicach w dniu 24 września 1991 roku wybrano PIERWSZE organy naszego, zawodowego samo-
rządu.

Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych została Małgorzata Lipińska
W skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych weszli:   

Edward Bożek - Wiceprzewodniczący

Maria Kawczyk - Wiceprzewodnicząca

Czesława Brylak-Kozdraś - Sekretarz

Zofi a Dobroczyńska - Sekretarz

Danuta Karczewska - Skarbnik

Janusz Badura

Zbigniew Barański

Grażyna Dębiec-Skibińska

Teresa Dyląg

Maria Frąckowiak

Anna Grelowska

Anita Gryniewicz

Teresa Korczyk

Melania Kotlarczyk

Jolanta Lesiczka

Danuta Lysko

Małgorzata Maślanka

Edyta Nalepa

Elżbieta Nowakowska

Halina Ochodek

Helena Orszulak

Monika Sakiel

Zygmunt Szojer

Maria Trzeciak

Urszula Wolny

Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej został Henryk Sendobry

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Anna Janik

Jadwiga Kazus

Halina Kraczmer

Barbara Krawczyk

Krystyna Kornas

Bogusława Krupa

Elżbieta Kucera

Gabriela Kuna

Zofi a Ochocka

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności 
Zawodowej została Anna Żerucha-Swinarew

Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej zostali:

Elżbieta Laskowska

Urszula Noras

Maria Rapacz

Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielę-
gniarek i Położnych została Teresa Kubicka
W skład Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych weszli:

Halina Adamczyk

Anna Brosz

Grażyna Gaj

Mariusz Górnicki

Elżbieta Grzywa

Danuta Jakubowska

Wanda Jędrocha

Barbara Kochanowska

Urszula Kołodziej

Krystyna Konopka

Bożena Koszelska

Małgorzata Kruk

Urszula Kuc

Teresa Kuprewicz

Urszula Michalska

Bożena Murdza

Grażyna Nowak

Hanna Paszko

Teresa Rzychoń
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II KADENCJA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK
 l POŁOŻNYCH (1995 - 1999)

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 19 września 1995 roku wybrał 
organy na kolejną kadencję.

Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych została ponownie Małgorzata 
Lipińska

W skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych weszli:

Czesława Brylak-Kozdraś - Wiceprzewodni-
cząca

Zofi a Dobroczyńska - Wiceprzewodnicząca

Danuta Lysko - Wiceprzewodnicząca

Urszula Wolny - Sekretarz

Monika Sakiel - Skarbnik

Zbigniew Barański

Maria Brzezińska

Beata Cholewka

Maria Frąckowiak

Maria Kawczyk

Jadwiga Kazus

Iwona Kowalik

Wanda Kuczera

Sylwia Lutarewicz

Małgorzata Maślanka

Grażyna Morawska

Stanisława Petrolewicz

Anna Rak-Wójcik

Danuta Rudzka-Cesarz

Zygmunt Szojer

Maria Trzeciak

Urszula Wodzisławska

Janina Wojtczak

Elżbieta Zaucha

Barbara Zoła

Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
została Anna Janik

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Małgorzata Gawron

Maria Gwóźdź

Jadwiga Kraczkowska

Elżbieta Kucera

Zofi a Kułagowska

Gabriela Kuna

Urszula Milka

Alicja Piątek

Iwona Polańska

Aleksandra Stachowicz

Okręgowym Rzecznikem Odpowiedzialności 
Zawodowejzostała Anna Żerucha-Swinarew

Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej zostali:

Janina Bokuniewicz-Bartyńska

Elżbieta Kapała

Maria Rapacz

Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgnia-
rek i Położnych została Teresa Kubicka

W skład Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych weszli:

Małgorzata Faroń

Mariusz Górnicki

Halina Hadam

Helena Hetmańczyk

Danuta Jakubowska

Barbara Kochanowska

Krystyna Konopka

Bożena Murdza

Witold Szawiński

Maria Zarembska



1212

IV Okregowy Zjazd

II Okregowy Zjazd

Zjazd Okręgowy

27 X 1999

III Okregowy Zjazd.

VI Okregowy Zjazd

Posiedzenie  ORPiP II kadencja
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Pożegnalna Rada 1999

Podsumowanie konkursu na najlepsze prace 
doktorskie, magisterskie, specjalizacyjne

Otwarcie nowej siedziby OIPIP w Katowicach przy ulicy 
Francuskiej rok 1998
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Wywiad z Panią Marią Brzezińską – Drugą Przewodniczącą ORPIP w Katowicach

„U progu nowego tysiąclecia…”
W 1999 roku rozpoczęła się trzecia kadencja samorządu pielęgniarek i położnych. Każdy 

z nas zapewne pamięta tamten czas - nieustannie mówiło się o przełomie wieków i nadcho-
dzącym nowym millenium. Co więcej, ludzie emanowali ogromną wiarą w to, że wraz z na-
staniem nowej ery polepszy się jakość ich życia. Wierzyły w to również polskie pielęgniarki 
i położne i to pomimo trudnej sytuacji w jakiej znalazły się wskutek dokonywanych reform 
w ochronie zdrowia. O tamtym okresie zechciała opowiedzieć nam Pani Maria Brzeziń-
ska, która od 1999 roku – przez dwie kadencje – pełniła funkcję Przewodniczącej Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

Joanna Gruca: Dzień dobry, dziękuję, że 
zechciała Pani podzielić się z nami wspomnie-
niami z czasów, gdy stała Pani na czele Okrę-
gowej Rady.

Maria Brzezińska: Witam, cieszę się na tą 
możliwość.

JG: Kiedy 27 października 1999 roku zosta-
ła Pani wybrana na stanowisko Przewodniczą-
cej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach w Polsce nadal trwała transfor-
macja ustrojowa. Jaka była sytuacja pielęgnia-
rek i położnych, które miały już samorząd, 
budowały swój autorytet i walczyły o egzekwo-
wanie swoich praw?

MB: Grupa zawodowa pielęgniarek i położ-
nych miała ogromne pokłady entuzjazmu  i na-
dziei, że zapowiadane zmiany będą stanowiły, 
przede wszystkim możliwość realizacji wielu 
postulatów, a głos młodego wówczas samorzą-
du zawodowego będzie słyszalny i  słuchany. 
Samorząd zawodowy w Katowicach był już or-

ganizacją dobrze funkcjonującą z mocnym me-
rytorycznym  fundamentem stworzonym przez 
Okręgową Radę poprzednich kadencji z moją 
poprzedniczką, Panią Małgorzatą Lipińską, na 
czele.

Nawo wybrane władze samorządu  konty-
nuowały wytyczone zadania i podejmowały te 
wyzwania, które kształtował  wówczas zmie-
niający się system ochrony zdrowia. Kulturę 
całej naszej organizacji - katowickiego samo-
rządu, doskonaliło się, a nie budowało od po-
czątku. Jako Przewodnicząca razem z członka-
mi ówczesnej Rady byliśmy „kontynuatorami”, 
utwierdzaliśmy autorytet organizacji wśród 
kadry zarządczej placówek medycznych, decy-
dentów i polityków na wszystkich szczeblach.

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach brali  aktywny udział 
w pracach różnych komisji sejmowych i samo-
rządowych. Wszyscy staraliśmy się skutecznie 
walczyć o prawo istnienia samorządu w prze-
strzeni publicznej.

JG: Czas nie był łatwy, zwłaszcza że wo-
bec gwałtownej prywatyzacji służby zdrowia 
– podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej 
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – wiele 
pielęgniarek i położnych straciło pracę, m. in. 
przez zwolnienia grupowe. Jakie były wówczas 
działania samorządu, by przeciwdziałać tej sy-
tuacji i czy odniosły one skutek?

MB: Tak jak każda dziedzina życia gospo-
darczego w Polsce, również ochrona zdro-
wia uległa w tym czasie bardzo zasadniczym 
zmianom . W moim przekonaniu w dość nie-
odpowiedzialny i nieprzemyślany sposób eli-
minowano pielęgniarki i położne uznając, bez 
jakichkolwiek analiz, iż w tych grupach zawo-
dowych jest ogromny przerost zatrudnienia. 
Pielęgniarki były wręcz zmuszane do odejścia 
z pracy, a grupowe zwolnienia odbywały się 
w wielu  zakładach. Duża grupa dobrze wykfa-
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lifi kowanych i doświadczonych osób odeszła 
z systemu. Skutkowało to ogromnym niepo-
kojom i rozpoczętymi akcjami strajkowymi 
w różnych placówkach. Czas był bardzo trud-
ny, ponieważ często dochodziło do podejmo-
wania ostatecznych i skrajnych środków, jakim 
były strajki głodowe.

Ilość pielęgniarek i położnych zmniejszy-
ła się, a wynagrodzenia w tej grupie w żad-
nej mierze nie wzrastały. Zmiana systemu fi -
nansowania ochrony zdrowia spowodowała, iż 
płatnik czyli ówczesne Kasy Chorych, nie posia-
dały środków fi nansowych na wynagrodzenia 
dla pracowników.  Płacono jedynie – zgodnie 
zresztą z obecnie obowiązującymi przepisami 
– za wykonane świadczenia zdrowotne. Moż-
na powiedzieć, że twórcy reformy zapomnieli 
o zabezpieczeniu środków fi nansowych na wy-
nagrodzenia dla wykonawców tych świadczeń, 
jakim są pracownicy zawodów medycznych, 
bez których system nie może sprawnie i efek-
tywnie  funkcjonować. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach podejmowała wiele działań wspie-
rających pielęgniarki. Rozpoczęto prowadzenie 
kursów i szkoleń, które miały pomóc pielęgniar-
kom w znalezieniu  pracy . Wielokrotnie by-
łam mediatorem w trakcie sporów zbiorowych, 
a jako Okręgowa Rada staraliśmy się wspierać 
protestujące pielęgniarki i położne, współpra-
cować z  Organizacją Związków Zawodowych 
w realizacji ich słusznych żądań wobec praco-
dawców, nie tylko poprzez udział w tych spo-
rach, lecz również poprzez pomoc prawną.

Został utworzony specjalny fundusz mający 
na celu wsparcie fi nansowe pielęgniarek, które 
utraciły pracę. Z perspektywy czasu mogę po-
wiedzieć, że transformacja systemu była naj-
bardziej dotkliwa dla naszej grupy zawodowej.

JG: Już od połowy lat 90. XX wieku, a szcze-
gólnie na przełomie XX i XXI wieku dokonał się 
gwałtowny rozwój technologiczny: komputery 
stały się podstawowym narzędziem pracy, ma-
sowo zastosowano telefony komórkowe, które 
zyskiwały coraz więcej funkcji, nastąpił ogól-
ny wzrost popularności elektroniki. Jaki wpływ 
miało to na pracę Biura OIPiP w Katowicach?

MB: Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach od samego począt-
ku istnienia posiadało pełne oprogramowanie 
informatyczne, które było zmieniane i dosto-
sowywane do aktualnych potrzeb. Zadaniem 
biura powinno być sprawne i kompetentne 
działanie i obsługa pielęgniarek i położnych 
- członków samorządu. Współpracowałam 

z grupą wspaniałych pracowników, którymi 
kierowała Pani Ewa Korska . Nadmienić należy, 
że dokonana została wówczas pełna wymiana 
dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu – lo-
gistycznie było to ogromne przedsięwzięcie, 
które zostało dokonane terminowo. Jednak po-
stęp i rozwój technologiczny nie zastąpił nam  
nigdy bezpośrednich kontaktów ze środowi-
skiem w różnych formach organizacyjnych.
JG: Rok 2003 to początek IV kadencji sa-
morządu pielęgniarek i położnych. 23 wrze-
śnia ponownie powołano Panią na stanowisko 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach. Można 
powiedzieć, że Pani II kadencja od samego 
początku „ruszyła pełną parą” w związku z pla-
nowanym przystąpieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej. Już 13 grudnia 2003 roku w Kopen-
hadze przyjęto zapisy Traktatu Akcesyjnego 
dotyczącego praw nabytych polskich pielęgnia-
rek i położnych w krajach Unii Europejskiej, 
1 maja 2004 Polska przystąpiła do Unii. Proszę 
powiedzieć, jak wspomina Pani tamten czas?
MB: Intensywny okres wyjaśniania dlaczego 
stało się tak, że właśnie polskie pielęgniarki 
i położne mają nieuznane w UE kwalifi kacje 
zawodowe. Był to okres dużej aktywności ka-
towickiego samorządu, współpracy - na wie-
lu płaszczyznach - z Przewodniczącymi kilku 
Rad Okręgowych , Ogólnopolskim Związkiem 
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i jego 
przewodniczącą Panią Dorotą  Gardias. Czas 
w którym okazało się, iż niewielkiej grupie 
osób zależało na obronie fundamentalnego in-
teresu polskiej pielęgniarki i położnej jakim są 
kwalifi kacje zawodowe.
JG: Co najbardziej utkwiło Pani w pamięci 
z całego okresu III i IV kadencji, gdy stała Pani 
na czele samorządu?
MB: Wspaniali ludzie, których spotkałam i z któ-
rymi  miałam przyjemność współpracować.
JG: A co powiedziałaby Pani młodym pie-
lęgniarkom i położnym, które dopiero stoją 
u progu swojej pracy zawodowej i poważnie 
zastanawiają  się nad wyjazdem z Polski?
MB: Drogie Koleżanki i Koledzy, szanujcie ten 
piękny i tak potrzebny zawód, który świadomie 
wybraliście, pamiętajcie o wartościach, godno-
ści własnej  i powierzonych Wam pacjentów, 
a przede wszystkim pamiętajcie o szacunku 
do siebie. Po prostu szanujcie się wzajemnie. 
Wówczas wszystko będzie takie, jakim być po-
winno.
JG: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.

Joanna Gruca - Asystent Biura OIPIP
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III KADENCJA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK 
l POŁOŻNYCH (1999 - 2003)

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 27 października 1999 roku wybrał:
Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych została Maria Brzezińska

W skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych weszli:

Bogusława Zapotoczny - Wiceprzewodni-
cząca

Urszula Wolny - Sekretarz

Maria Grabowska - Skarbnik

Małgorzata Baran

Czesława Brylak-Kozdraś

Wiesława Domin

Teresa Dyląg

Maria Dymarczyk

Maria Frąckowiak

Maria Kawczyk

Jadwiga Kazus

Ryszard Krzyżański

Wanda Kuczera

Daniela Ligocka

Małgorzata Lipińska

Grażyna Malczyk

Małgorzata Maślanka

Danuta Michalska

Małgorzata Milewska

Grażyna Morawska

Grażyna Nowak

Anna Rak-Wójcik

Zygmunt Szojer

Janina Wojtczak

Henryk Wójs

Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
została Anna Grelowska

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Daniela Bugla

Ewelina Chrzęstek

Maria Gwóźdź

Zofi a Kiera

Krystyna Krawczyk

Zofi a Kułagowska

Beata Naworska

Barbara Paździorny

Małgorzata Wójcik

Elżbieta Zaucha

Okręgowym Rzecznikem Odpowiedzialności 
Zawodowej została Magdalena Zydek

Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej zostali:

Jolanta Mandowska

Jarosław Panek

Małgorzata Pohorecka

Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgnia-
rek i Położnych została Grażyna Kruk-Kupiec

W skład Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych weszli:

Halina Hadam

Anna Kępka

Bogumiła Kręzelewska

Lidia Nowaczyk-Hęś

Hanna Olszewska

Irena Pardubicka

Katarzyna Piątek

Danuta Pleśniak

Iwona Sosnowska

Maria Zarembska
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IV KADENCJA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK
 l POŁOŻNYCH (2003 - 2007)

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 23 września 2003 roku wybrał:
Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych została ponownie Maria Brzezińska

W skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych weszli:

Wiesława Domin - Wiceprzewodnicząca

Urszula Wolny - Wiceprzewodnicząca

Teresa Dyląg - Sekretarz

Maria Grabowska - Skarbnik

Małgorzata Baran

Czesława Brylak-Kozdraś

Krystyna Cieślik

Adrian Ciutek

Zofi a Dobroczyńska

Grażyna Franek

Maria Frąckowiak

Jadwiga Kazus

Iwona Kowalik

Ryszard Krzyżański

Małgorzata Lipińska

Małgorzata Maślanka

Grażyna Morawska

Małgorzata Mzyk

Hanna Paszko

Anna Rak-Wójcik

Anita Rzepka

Zygmunt Szojer

Norbert Szolc

Bożena Wilczek

Henryk Wójs

Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
została ponownie Anna Grelowska

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Ewa Banasik

Daniela Bugala

Ewelina Chrząstek

Zofi a Kiera

Zofi a Kułagowska

Grażyna Malczyk

Beata Nowak

Jadwiga Pastuszka

Zofi a Rynkiewicz

Maria Zarembska

Okręgowym Rzecznikem Odpowiedzialności 
Zawodowej został Jarosław Panek

Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej zostali:

Iwona Borchulska

Katarzyna Kałuża

Bożena Krymska

Aleksandra Liszka

Joanna Łuczka

Mirosława Pohorecka

Renata Reis

Danuta Świerczyna

Iwona Zygmuntowicz

Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielę-
gniarek i Położnych została Danuta Rudzka
-Cesarz

W skład Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych weszli:

Mirosława Borkowska

Bogusława Dyrbuś

Krystyna Hudeczek

Anna Kępka

Alicja Ozimek

Hanna Olszewska

Mariola Paliga

Katarzyna Piątek

Danuta Pleśniak

Iwona Sosnowska
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Posiedzenie Okregowej Rady - rok 2000

Dzień Pielęgniarki i Położnej 2002

X-lecie samorzadu

X-lecie samorzadu

XV Okregowy Zjazd

XIV Okregowy Zjazd

XV Okregowy Zjazd XV Okregowy Zjazd
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Dzień Pielęgniarki i Położnej-2006

Dzień Pielęgniarki i Położnej-2006

Pielegniarki-Parlament Europejski-2006

Pielegniarki-Parlament Europejski-2006

Konferencja 23-24.10.2006

XVI Okregowy Zjazd

XVI Okregowy Zjazd Pielegniarki-Parlament Europejski-2006
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XX Okregowy Zjazd

 Wyróznienie za Zasługi dla Samorzadu

XX Okręgowy Zjazd

Dzień Pielęgniarki i Położnej-2006

Propagowanie zawodu wśród najmłodszych

Konferencja naukowa

Konferencja naukowa
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„Swoim zwyczajem – 
zamiast podsumowania”

Każdy jubileusz to czas podsumowań. Stąd 
wielu wtedy liczy, weryfi kuje, wyciąga wnio-
ski. Najważniejsze jest jednak w jaki sposób 
i dla kogo to robimy.

Samorząd to my wszyscy, każdy z nas, kto 
wybrał jeden z dwóch najpiękniejszych za-
wodów świata lub obydwa razem. I nikt inny 
oprócz nas nie zrozumie, dlaczego go tak ko-
chamy.

Ale jaki był, jest i będzie prestiż naszego za-
wodu, zależy od nas. Nie od innych ludzi, na-
uczycieli, przełożonych w pracy czy polityków. 
Tylko od nas. Jeśli jesteśmy odpowiedzialnymi 
profesjonalistami w swojej dziedzinie – budzimy zaufanie. Jeśli jednak nie mamy wie-
dzy i pewności, że to, co robimy wykonane jest prawidłowo, nasz społeczny wizerunek 
odchodzi w cień. Odpowiedzialność wymaga jednak od nas regularnej, wewnętrznej 
oceny. Dlatego warto żyć tak, by zawsze móc spojrzeć w oczy drugiemu człowiekowi. 
Wymaga to również pokazania granic wobec nas i zawodu, innym. Na ile sobie bowiem 
pozwolimy, na tyle inni będą sobie wobec nas pozwalać.

 I  tego właśnie, siły do ustalenia granic do ingerencji i decydowania o naszym zawo-
dowym życiu, życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom.

Nie ważne gdzie, ważne z kim.
Z wyrazami najwyższego szacunku 

Mariola Bartusek
(Trzecia Przewodnicząca ORPIP - przyp. red.)

Podpisanie porozumienia Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych woj. Śląskiego z OZZPiP listopad 2015
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V KADENCJA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK 
l POŁOŻNYCH (2007 – 2011)

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbył się w dniach 19 – 20 listopada 
2007 roku.

Po III turach głosowania żadna z dwóch kandydatek ubiegających się o funkcję Przewodniczą-
cej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach nie otrzymała bezwzględnej większo-
ści głosów. W związku z tym do marca 2008 r. powierzono pełnienie obowiązków Przewodniczą-
cej ORPiP Marii Brzezińskiej.

Dnia 11 marca 2008r. Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wybrał na Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Mariolę Bartusek.

W skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych weszli:

Baran Małgorzata
Brylak Kozdraś-Czesława
Brzezińska Maria
Cieślik Krystyna
Dyląg Teresa
Franek Grażyna
Grabowska Maria
Grelowska Anna
Kazus Jadwiga
Kostrzewa Piotr
Kuźnik Joanna
Molka Ewa
Morawska Grażyna
Ochocka Beata
Ozimek Alicja
Paliga Mariola
Sajewicz Grażyna
Szczudłowski Bartosz
Szolc Norbert
Wilczek Bożena
Wolny Urszula
Wójs Henryk
Zasuń Jadwiga
Żychoń Teresa

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Jarosław Panek

Zastępcy OROZ:

Gosek Krystyna
Hoinca Irma
Kałuża Katarzyna
Kamińska Teresa

Kępka Anna
Liszka Aleksandra
Mainka Aniela
Stącel Agata
Witoszek Urszula

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych- Prze-
wodnicząca Danuta Rudzka-Cesarz

Członkowie OS:

Zygmuntowicz Iwona
Drabik Edyta
Figura Barbara
Jańczuk Joanna
Kowalik Jolanta
Kusz Elżbieta
Lasak Grażyna
Plucińska Bożena
Sikora Cecylia
Stolarczyk Anna
Szynalik Elżbieta

Okręgowa Komisja Rewizyjna- Przewodnicząca 
Chrzęstek Ewelina

Członkowie OKR:
Czechowska Dorota
Gradoń-Pałka Mariola
Grzybowska Bozena
Malczyk Grażyna
Drzazga Beata
Piotrowska Ewa
Sikora Aleksandra
Szala Bożena
Wyderka Anna
Zarembska Maria
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VI KADENCJA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK 
l POŁOŻNYCH (2011-2015)

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych- Przewodnicząca dr Mariola Bartusek

Członkowie ORPIP:
Baran Małgorzata

Brylak-Kozdraś CZesława

Chrzęstek Ewelina

Cieślik Krystyna

Dyla Jolanta

Dyrbuś Bogusława

Franek Grażyna

Grabowska Maria

Grelowska Anna

Kazus Jadwiga

Kuźnik Joanna

Malara Mirosława

Maślanka Małgorzata

Molka Ewa

Morawska Grażyna

Ochocka Beata

Piórkowska Marta

Ptok Krystyna

Sajewicz Grażyna

Szczudłowski Bartosz

Szolc Zygmunt

Wójs Henryk

Zasuń Jadwiga

Zygmuntowicz Iwona

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej Aleksandra Liszka

Zastępcy OROZ:

Dębska Barbara

Dyduch Marta

Dymarczyk Maria

Grzybowska Bożena

Guzy Agata

Hoinca Irma

Kamińska Teresa

Larysz Anna

Pater Barbara

Prażak Zofi a

Okręgowy Sąd Przewodnicząca Barbara 
Gardyjas

Członkowie:

Brzezinka Beata

Drabik Edyta

Janik Anna

Kusz Elżbieta

Matusiak Aurelia

Nieć-Olejniczak Zofi a

Palka Jolanta

Stolarczyk Anna

Szynalik Elżbieta

Tokarz Bogusław

Okręgowa Komisja Rewizyjna Przewodnicząca 
Agata Stącel

Członkowie OKR:

Chyla Bożena

Ferdyn Karina

Głos Anna

Kowalik Jolanta

Maślanka Ewa

Stefańska Barbara

Surygała Beata

Tetkowska Jolanta

Witoszek Urszula

Żmudzińska Renata



24

Spotkanie emerytowanych pielęgniarsk - luty 2013

Spotkanie emerytowanych pielęgniarsk - luty 2013

Spotkanie świateczne ORPIP-2010XXVII Zjazd OIPIP

V-bal Pielęgniarek i Położnych

Spotkanie - Śląski Urząd Wojewódzki 17 01 2012

Spotkanie - Śląski Urząd Wojewódzki 17 01 2012

Misja Paragwaj
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Spotkanie opłatkowe - Łaziska 2014

Spotkanie opłatkowe - Łaziska 2014Uroczystość w Teatrze  Śląskim

XXXII Okręgowy Zjazd  OIPIP Misja Paragwaj
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Ostatni dyżur

Konferencja - Transkulturowość  dylematy etyczne w praktyce zawodowej.
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Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych VII Kadencji 2015 - 2019

Przewodnicząca ORPIP w Katowicach - Anna Janik
Wiceprzewodnicząca: Beata Ochocka, Iwona Borchulska
Sekretarz: Maria Grabowska
Skarbnik: Czesława Brylak-Kozdraś

Członkowie: 
Bednarczyk Bożena
Czechowska Dorota
Czechowska-Tomala Kamila
Dobrowolska Hanna
Don Ewa
Dyduch Marta
Dyla Jolanta
Gral Magdalena
Gurowiec Piotr
Gzocha Piotr
Kazus Jadwiga
Koperwas- Szafarz Katarzyna
Kuźnik Joanna
Kwas Jolanta
Malara Mirosława
Maślanka Małgorzata
Ptok Krystyna
Sajewicz Grażyna
Siciarz Bogusława
Zasuń Jadwiga
Żmudzińska Renata
 

Okręgowa Komisja Rewizyjna VII Kadencji 
Przewodnicząca- Agata Stącel 
Członkowie:
Chyla Bożena
Piekorz Urszula
Siemiątkowska Danuta
Stefańska Barbara
Szastok Marlena
Szczuka Iwona
Szydło Sabina
Tomczyk Gabriela
Witas Bożena
Witoszek Urszula

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej VII Kadencji - Aleksandra Liszka

Zastępcy:
Ahn Sabina
Cygan Krystyna
Gajda Sabina
Kostrzewa Dorota
Krawczyk-Sarna Agnieszka
Kruk Ola
Kubica Barbara
Larysz Anna
Lodwich Henryka
Prażak Zofi a
Siwy Sonia
Studzińska Ewa
Szczepaniec Łucja
Truchan Monika
Wojciechowska Agnieszka
Wylężek Iwona
Zawisza Ilona
Żyłkowska Kinga

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII Ka-
dencji 

Przewodnicząca- Barbara Gardyjas
Członkowie: Pielęgniarki

Brzezinka Beata
Kocibowska Beata
Kruk-Kupiec Grażyna
Kurek Anna
Kusz Elżbieta
Nieć-Olejniczak Zofi a
Paruszewska Bernarda
Religa Iwona
Spyra Elżbieta
Stolarczyk Anna

Członkowie- Położne
Modrzejewska Zuzanna
Raczak Barbara
Radecka Urszula
Rejchert- Kuśmierkiewicz Ewa
Żebrak Małgorzata




