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Wspomnieƒ nadszed∏ czas...
Szanowni Paƒstwo!!! 

Oddajemy do Waszych ràk 211. numer Biuletynu Informacyjnego

OIPiP w Katowicach „Nasze Sprawy”. Na jego kolejnych kartach

wspomnicie Paƒstwo czas tworzenia samorzàdu, pracy nad kolejnymi 

numerami gazety czy w koƒcu przyjació∏, 

których ju˝ dziÊ nie ma z nami….

Powie ktoÊ: có˝ to jest dwadzieÊcia lat?

Gdy m∏ody cz∏owiek obchodzi swoje dwudzieste urodziny jest dumny,

silny, odwa˝ny. 

Ma te˝ dowód osobisty potwierdzajàcy jego doros∏oÊç, 

ale zdobywa jeszcze wiedz´, 

trwa w m∏odzieƒczym zapale i przekonaniach, a brak doÊwiadczenia nieraz doskwiera 

i uniemo˝liwia mu ˝yciowà samodzielnoÊç. 

Gdy ktoÊ prze˝ywa dwadzieÊcia lat ma∏˝eƒstwa, jest ustabilizowany ˝yciowo, 

ma sprawdzone grono przyjació∏, mo˝e rodzin´ i dorastajàce dzieci, ma równie˝ ÊwiadomoÊç tego, 

co znaczy zwiàzek partnerski na dobre i na z∏e. 

Gdy ktoÊ obchodzi swój dwudziesty jubileusz zawodowy czuje si´ dobrze w swoim zawodzie, pewnie 

i kompetentnie, to odczuwa satysfakcj´ i pe∏ni´ ˝yciowà. Ale dopiero ∏àczàc razem wszystkie doznania:

m∏odzieƒczy zapa∏, partnerstwo i kompetencje, uzyskujemy satysfakcj´ zawodowà dojrza∏à 

i profesjonalnà. Niech ten tegoroczny Jubileusz umocni nas w przekonaniu, 

˝e warto by∏o podjàç trud budowania samodzielnoÊci zawodowej, kompetencji i profesjonalizmu.

A z okazji zbli˝ajàcych si´ Êwiàt: Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarek oraz Dnia Po∏o˝nej 

pragn´ z∏o˝yç Wam ˝yczenia i podzi´kowania:

˚yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci,

zdrowia, pogody ducha

i przyjació∏, którzy bezinteresownie b´dà Was wspieraç w trudnych chwilach.

˚yczenia p∏ynàce z serca piel´gniarki...

Podzi´kowanie...

„Za ducha majestatycznej pracy piel´gniarki i po∏o˝nej...

za uÊmiech w trosce i bólu...

za czas skradziony rodzinie...

za Êwi´ta w dy˝urce piel´gniarskiej...

za to, ˝e jesteÊcie...”

(Ewa Willaume-Pielka, Bez profitów)

Serdecznie dzi´kuj´...

Z wyrazami szacunku dla ka˝dej piel´gniarki, piel´gniarza i po∏o˝nej

Mariola Bartusek
Przewodniczàca

Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach
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Nuty i Tekst 
Hymnu Piel´gniarskiego*

Jubileusz X
X

-lecia Sam
orzàdu P

iel´gniarek i Po∏o˝nych

W Êwiat niesiemy swe serca goràce
Najpi´kniejszà g∏osimy ide´
Aby ludziom daç spokój i s∏oƒce
By cierpiàcym przywróciç nadziej´.
Sztandar nasz przeszed∏ wielkie dni chwa∏y
Gdy o wolnoÊç si´ walki toczy∏y
Piel´gniarki na frontach gin´∏y
I ofiarnie swà s∏u˝b´ pe∏ni∏y.

W s∏u˝bie naszej przodowaç b´dziemy
Dla Ojczyzny, Jej dobra pracowaç
A gdy trzeba i ginàç b´dziemy
Aby ˝ycie cz∏owieka ratowaç
My nie chcemy, ni wojen, ni boju
DoÊç krwi bratniej i ofiar faszyzmu
My jesteÊmy siostrami pokoju
S∏u˝yç chcemy idei humanizmu.

*) Na podstawie: Wielka Gala. Biuletyn Informacyjny Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach „Nasze
Sprawy”. Nr 6/2010, s. 5.
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Z kart historii…

20 lat razem!!!Ju
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W czasie, gdy powstawa∏ samorzàd nie

mia∏yÊmy poczucia historycznoÊci

tych zdarzeƒ, nie sàdzi∏yÊmy, ˝e ktoÊ

w przysz∏oÊci b´dzie chcia∏ o nich s∏uchaç. Brakuje

dokumentacji, notatek i dzisiaj, gdy nadszed∏ czas

na wspomnienia i podsumowania pozostaje tylko

pami´ç, subiektywna i ulotna; dlatego historia ta

b´dzie historià osobistà uczestnika cz´Êci wydarzeƒ

z tamtych czasów.

W 1990 roku w kilku ró˝nych placówkach s∏u˝by

zdrowia na Âlàsku pojawi∏ si´ projekt ustawy zapo-

wiadajàcy powstanie nowej organizacji zawodowej,

podobnej w za∏o˝eniach do reaktywowanej w 1989

roku izby lekarskiej. Grupa piel´gniarek i po∏o˝-

nych zainteresowana pomys∏em spotyka∏a si´ w jed-

nej z sal Wojewódzkiego Zespo∏u Przychodni Specja-

listycznych przy ulicy Powstaƒców Âlàskich w Ka-

towicach. Lider tej grupy Pani Maria Kawczyk za-

proponowa∏a mi udzia∏ w spotkaniach, jakie odby-

wa∏y si´ w zwiàzku z projektem w Ministerstwie

Zdrowia. 

Okres tworzenia si´ ustawy zosta∏ cz´Êciowo zdomi-

nowany przez na szcz´Êcie zapomnianà ju˝ dysku-

sj´, czy powstaç majà dwie izby oddzielnie dla piel´-

gniarek, oddzielnie dla po∏o˝nych czy te˝ jedna

wspólna. Idea powstania niezale˝nej organizacji da-

jàcej szans´ na emancypacj´ tych zawodów zjedno-

czy∏a wszystkie piel´gniarki i po∏o˝ne ponad po-

dzia∏ami politycznymi.

Pani Krystyna Sienkiewicz, piel´gniarka, dzia∏acz

SolidarnoÊci, w tamtym czasie wiceminister zdrowia

u˝ycza∏a na potrzeby spotkaƒ aul´ Ministerstwa

Zdrowia i z jego bud˝etu pokrywa∏a ich koszty. Pa-

ni Krystyna Ejsmont piel´gniarka, pose∏ z ramie-

nia SLD, sprawozdawa∏a przed Sejmem ustaw´

o samorzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych, a Pani An-

na Grajcarek zara˝a∏a nas wszystkich swojà pasjà,

zapa∏em i uporem w pokonywaniu trudnoÊci.

19 kwietnia 1991 roku ustawa zosta∏a uchwalona.

Minister Zdrowia W∏adys∏aw Sidorowicz 24 maja

1991 roku powo∏a∏ Komitet Organizacyjny Samo-

rzàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych, do którego z woje-

wództwa katowickiego powo∏ano Mari´ Kawczyk

i Ma∏gorzat´ Lipiƒskà. Zadaniem naszym by∏a or-

ganizacja i przeprowadzenie wyborów delegatów na

I Okr´gowy Zjazd w Katowicach, podczas którego

mia∏y si´ odbyç wybory w∏adz Izby. Tak te˝ si´ sta-

∏o, grupa piel´gniarek i po∏o˝nych dysponujàca

ogromnym zapa∏em oraz zupe∏nym brakiem do-

Êwiadczenia przystàpi∏a do organizowania Zjazdu.

Miarà naszego optymizmu w tamtych czasach

Mgr Ma∏gorzata Lipiƒska ● Przewodniczàca ORPiP 

w Katowicach I i II kadencji 

Niezale˝noÊç zawodowa 

Komitet za∏o˝ycielski samorzàdu piel´gniarek 
i po∏o˝nych w Katowicach. Od lewej Ma∏gorzata
Lipiƒska, Czes∏awa Brylak-KozdraÊ, Maria Kawczyk.

Jubileusz X
X

-lecia Sam
orzàdu P

iel´gniarek i Po∏o˝nych
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niech b´dzie fakt, i˝ koszty Zjazdu pokryte zosta∏y

z ró˝nych êróde∏ w tym po˝yczki PTP dzi´ki

uprzejmoÊci Przewodniczàcej Pani Danuty Rudz-

kiej-Cesarz oraz osobiste miesi´czne pobory jednej

z organizatorek. Atmosfer´ tego Zjazdu ilustruje

wypowiedê jednej z uczestniczek Pani Alicji Kuchty,

„˝e po kilkudziesi´ciu latach ma∏˝eƒstwa po raz

pierwszy nie wróci∏a na noc do domu”; a pami´taj-

my, ˝e nie by∏y to czasy telefonów komórkowych. 

Ponownie, dzi´ki ˝yczliwoÊci Polskiego Towarzy-

stwa Piel´gniarskiego, w jego siedzibie odby∏y si´

pierwsze spotkania nowo wybranych organów izby.

Póêniej ˝mudne starania o lokal, telefon, konto

w banku. Dzisiaj rzeczy banalnie proste,  wtedy nie.

Ze swojà organizacjà wywo∏ywa∏yÊmy wsz´dzie

zdumienie i niedowierzanie. Na przyk∏ad Urzàd

Skarbowy, do którego nale˝a∏o zg∏osiç dzia∏alnoÊç

Izby oczekiwa∏ statutu organizacji, nad którà ktoÊ

sprawuje nadzór. Ustawa o samorzàdzie nie robi∏a

na urz´dnikach ˝adnego wra˝enia, musia∏ byç sta-

tut i koniec. Ustawa zosta∏a wi´c przepisana i odda-

na z nazwà  statut. 

Po rozlicznych perypetiach zwiàzanych z siedzibà

Izby postanowi∏yÊmy zainwestowaç we w∏asnà. Po-

stawi∏yÊmy sobie za cel, ˝e to nasze miejsce b´dzie

inne ni˝ to, co zwykle si´ piel´gniarkom i po∏o˝nym

oferuje: jakiÊ kàcik na koƒcu korytarza a mo˝e ni-

komu ju˝ niepotrzebne pomieszczenie bez okna na

koƒcu oddzia∏u. Nasza baza materialna mia∏a byç

inna, powstawa∏a ze sk∏adek w wysokoÊci od 3 do 5

z∏, lecz mia∏a byç wizytówkà piel´gniarek i po∏o˝-

nych tego regionu. Realizacja tego celu zaj´∏a nam

dwie pierwsze kadencje; i jest budynek przy ulicy

Francuskiej 16. 

Najwa˝niejsze by∏y jednak inne cele, te, które przy-

Êwieca∏y nam przy powstawaniu organizacji. Mo˝-

na je okreÊliç wspólnym mianem uzyskiwanie nie-

zale˝noÊci zawodowej. Sk∏ada∏y si´ na to: tworzenie

w∏asnych, kompetentnych struktur nadzoru przed-

stawicieli w terenie, kana∏ów informacji, w tym biu-

letynu. Wa˝nym w tamtym czasie by∏o stworzenie

czytelnego systemu rekrutacji na stanowiska kie-

rownicze piel´gniarskie oraz prawo wp∏ywu na ob-

sad´ stanowisk lekarskich. Te cele zosta∏y zrealizo-

wane poprzez procedury konkursowe. Samorzàdowi

lekarskiemu sympatycznie kibicujàcemu powstawa-

niu izb piel´gniarek i po∏o˝nych nagle wyrós∏ part-

ner. By∏o to trudne dla obydwu stron zadanie i ta-

kim bywa czasami do dzisiaj. Niezale˝noÊç zawodo-

wa to w∏asne sàdownictwo zawodowe, zapewne oczy-

wiste dla wielu tu obecnych, ale ja pami´tam jeszcze

czasy komisji kontroli zawodowej oceniajàcej prze-

winienia piel´gniarek i po∏o˝nych, sk∏adajàcej si´

w cz´Êci z pracowników administracyjnych i gospo-

darczych. Niezale˝noÊç struktur piel´gniarskich, je-

Êli istnia∏a, to by∏a wynikiem osobistej walki nie-

licznych, nie popartej dzia∏aniem instytucji lub

przepisów prawa. 

Wolny zawód to tak˝e prawo do prowadzenia w∏a-

snej praktyki zawodowej w ramach dzia∏alnoÊci go-

spodarczej, kwestionowane do czasu wprowadzenia

przez samorzàd do ustawy. 

Samorzàd to nie by∏a tylko wspólna praca nas

wszystkich, to by∏o te˝ wspólne sp´dzenie czasu: ba-

le karnawa∏owe piel´gniarek i po∏o˝nych, uroczy-

stoÊci w teatrze, filharmonii, kolonie dla dzieci, bar-

dzo wiele imprez organizowanych przez pe∏nomoc-

nych przedstawicieli  (wycieczki, ogniska).

Samorzàd da∏ szanse realizowania wszystkim pie-

l´gniarkom i po∏o˝nym niezale˝noÊci zawodowej.

Cz´Êç z nich skorzysta∏a, cz´Êci nie by∏a ona po-

trzebna i o tej grupie nies∏usznie si´ mówi, ˝e nie do-

ros∏a do wolnoÊci zawodu. Ta wolnoÊç nie wszystkim

jest potrzebna, jesteÊmy ró˝ne i ró˝ne sà nasze po-

trzeby. Wa˝ne jest, aby te, które chcà z niej korzy-

staç, mia∏y takà szans´, a samorzàd im w tym po-

maga∏.

Targi Kompensum, Warszawa 1999. 
Od lewej Ma∏gorzata MaÊlanka, 
Czes∏awa Brylak-KozdraÊ, Ma∏gorzata Lipiƒska.
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Otwarcie siedziby
Okr´gowej Izby

Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Katowicach

20 lat razem!!!

Jubileusz X
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-lecia Sam
orzàdu P

iel´gniarek i Po∏o˝nych
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Ustawa, która powo∏a∏a do ˝ycia Izb´ Pie-

l´gniarek i Po∏o˝nych na∏o˝y∏a na jej

cz∏onkinie okreÊlone zadania oprócz

praw i obowiàzków. Zadaƒ tych by∏o i jest wiele.

Jednym z nich - najpowa˝niejszym, by∏ i jest rozwój

zawodów w ogóle, przede wszystkim poprzez organi-

zacj´ i nadzór kszta∏cenia, tak podstawowego jak

i permanentnego. 

Szukanie wi´c nowych kierunków, metod i ciàg∏e

podnoszenie poprzeczki w tym zakresie to nieustajà-

ca praca wszystkich cz∏onków, a w szczególnoÊci

tych, którzy na Zjazdach zostali wybrani do w∏adz.

W okresie kiedy równie˝ ja dostàpi∏am tego za-

szczytu, to aktywnoÊç piel´gniarek i po∏o˝nych w te-

renie inspirowa∏a mnie do podejmowania ró˝nych

dzia∏aƒ na rzecz samorzàdu. Niektóre wynika∏y

z pomys∏ów i wspólnych ustaleƒ na spotkaniach

z Pe∏nomocnymi Przedstawicielami, a cz´sto by∏y

spontanicznym dzia∏aniem wynikajàcym z ró˝-

nych sytuacji, tak˝e ˝yciowych.

Wszystkie podejmowane decyzje na szczeblu Rady

Okr´gowej dotyczàce ró˝nych dzia∏aƒ, tak˝e w tere-

nie lub dla terenu, mia∏y wi´c ju˝ na starcie odpo-

wiednià opini´ i towarzyszy∏a im w∏aÊciwa atmosfe-

ra poniewa˝ by∏y akceptowane przez Êrodowisko.

W wi´kszoÊci dzia∏aƒ mogliÊmy (jako Rada) liczyç

na szerokà wspó∏prac´ wielu, bardzo zaanga˝owa-

nych kole˝anek i kolegów, tak naszego samorzàdu

jak i innych zawodów, zw∏aszcza Izb´ Lekarskà.

DziÊ, kiedy ju˝ nie jestem bezpoÊrednio zaanga˝o-

wana w pracach samorzàdu, cz´sto wspominam

trudne poczàtki, ale te˝ okres intensywnych dzia-

∏aƒ, aby w ogóle powsta∏a Izba. Kiedy ukaza∏a si´

Ustawa, okreÊlajàca oba zawody jako samodzielne,

ale te˝, ˝e „…samorzàd podlega tylko ustawie…”,

naprawd´ mogliÊmy byç dumni. 

Ale kiedy po latach analizuj´ t´ samodzielnoÊç, np.

dotyczàcà organizacji i programów kszta∏cenia czy

te˝, a mo˝e przede wszystkim nadzoru merytorycz-

nego nad pracà obu naszych zawodów myÊl´, ˝e tej

samodzielnoÊci samorzàdu we wspó∏pracy i z Mini-

sterstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdro-

wia po prostu nie widaç (przynajmniej z mojej per-

spektywy) w codziennej pracy aktualnie dzia∏ajà-

cych placówek zdrowia.

Mgr Danuta Lysko ● Wiceprzewodniczàca ORPiP 

w Katowicach II kadencji 

Kilka refleksji 
o pierwszych latach budowania

samorzàdu zawodowego

Od lewej Danuta Lysko i Ma∏gorzata Lipiƒska.
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Okr´gowe Zjazdy 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach

20 lat razem!!!

Jubileusz X
X
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orzàdu P

iel´gniarek i Po∏o˝nych
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Hanna Paszko ● Wiceprzewodniczàca Komisji Etyki 

przy Okr´gowej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

w Katowicach

Moim zdaniem, wtedy samorzàd by∏ po-

czàtkiem. Z ca∏à pewnoÊcià, by∏ po-

czàtkiem zaczynajàcych si´ zmian

i przeobra˝eƒ na wielu polach dzia∏alnoÊci zawodo-

wej oraz tworzàcej si´ zawodowej demokracji, w któ-

rej wa˝nà rol´ zaczyna∏a odgrywaç zawodowa soli-

darnoÊç. By∏ tak˝e zrywem serc, marzeniem wielu

piel´gniarek i po∏o˝nych, potrzebà na czas obecny

i nadziejà wybiegajàcà w przysz∏oÊç. By∏ próbà dla

wspólnych, podejmowanych nieraz, jeszcze ma∏o

wprawnie, decyzji... To, co powstawa∏o – by∏o nowe,

i w tym tkwi∏o pi´kno...

Z nieukrywanym wzruszeniem wspominam pierw-

sze spotkania, na których ka˝da us∏yszana infor-

macja by∏a wa˝na! Zapami´tane z tamtego okresu

Kole˝anki (...a˝ nie chce si´ wierzyç, ˝e to ju˝ teraz

historia...), z porywajàcym b∏yskiem w oku i przy-

ciàgajàcym s∏uchajàcego g∏osem, pozostanà ju˝ na

zawsze – pionierkami, które tworzy∏y poczàtki cze-

goÊ zupe∏nie nowego. Pasja emanujàca z niezwy-

czajnych osobowoÊci Liderek (piel´gniarek/ po∏o˝-

nych), sprawia∏a, ˝e autorytet zawodowy w´drowa∏,

prawie samoistnie, na wy˝yny!!! 

Równie˝, z nieukrywanym wzruszeniem, chyl´ czo-

∏o przed ogromnym wysi∏kiem, przed odwagà i de-

terminacjà, która cechowa∏a ówczesne Liderki, dà-

˝àce do powstania samorzàdu zawodowego piel´-

gniarek i po∏o˝nych. Tylko ludzie z wielkà pasjà

oraz wielkim umi∏owaniem zawodu, mogli tego

wszystkiego dokonaç. Pierwsze wybory delegatów,

pierwszy zjazd w okr´gu, pierwsze demokratyczne

wybory w∏adz samorzàdowych i wreszcie – pierwszy

Zjazd Krajowy. Dodaç powinnam i to, ˝e ca∏emu te-

mu wyjàtkowemu okresowi „tworzenia” podstaw sa-

morzàdu, towarzyszy∏a radoÊç. Piel´gniarska/ po-

∏o˝nicza radoÊç z powstawania samorzàdu, który

b´dzie „naszym samorzàdem”! 

Pami´tam tamte chwile... Zachowa∏am (...ot, tak...,

na pamiàtk´...) okolicznoÊciowy, skromny lecz ele-

gancki plakacik, informujàcy o pierwszym zjeêdzie

piel´gniarek i po∏o˝nych w Warszawie. Zachowa-

∏am te˝ mandat z tego zjazdu... Wszystko wtedy by-

∏o „pierwsze”...

Wybory, podejmowane uchwa∏y i stanowiska, decy-

zje, organizowane szkolenia (zw∏aszcza te dla

rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej i cz∏onków

„Nikt nie musi widzieç wartoÊci, jest to nasz swobodny wybór. 

Nikt nie musi uznaç ich a˝ do koƒca, bowiem im wy˝sza wartoÊç, tym wi´ksza swoboda jej uznania”.

ks. J. Tischner

Czym by∏ dwadzieÊcia lat temu
samorzàd?
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sàdu zawodowego), posiedzenia, plany.., i jeszcze

jedno... radoÊcià by∏a tak˝e ÊwiadomoÊç, ˝e delegat,

to nie tylko jedna osoba, ale ˝e jest to „ktoÊ wybrany

– czyli wyró˝niony, obdarzony zaufaniem”. KtoÊ,

kto ma prawo g∏osowaç w imieniu tych, przez któ-

rych zosta∏ wybrany. To ogromna odpowiedzial-

noÊç! To ogromny zaszczyt!!!

DwadzieÊcia lat (dla historii) 
to bardzo krótki okres 
W ˝yciu osobistym i zawodowym ka˝dego cz∏owieka,

to du˝o lat, to du˝o dni i nocy dy˝urowych...W tym

dwudziestoleciu, które da∏o poczàtek i rozwój samo-

rzàdnoÊci wed∏ug prawide∏ demokracji, które by∏o dla

wielu Kole˝anek, znaczàcym z racji pe∏nionych

z wyboru, wa˝nych funkcji w samorzàdzie, nie za-

brak∏o te˝ chwil smutnych i przykrych. W tym cza-

sie, odesz∏o z tej ziemskiej w´drówki, na „wieczny dy-

˝ur do Boga” wiele wspania∏ych, godnych zapami´-

tania, piel´gniarek i po∏o˝nych. Wszystkie, których

ju˝ nie ma wÊród nas, (bez wyjàtku) za to co robi∏y,

co wnios∏y do zawodu i samorzàdu, zas∏ugujà na

chwil´ wspomnienia i zadumy. Nios∏y przez swoje

doros∏e, osobiste i zawodowe ˝ycie, nie tylko profesjo-

nalne piel´gnowanie i profesjonalnà, etycznà trosk´.

Nios∏y te˝ (w pe∏ni Êwiadome swojego powo∏ania) cu-

dze smutki i radoÊci, pomagajàc wiele razy „dêwi-

gaç” cudzy ci´˝ki ˝yciowy krzy˝... DwadzieÊcia lat

dla m∏odej demokracji, to te˝ ma∏o, ale dla samorzà-

du zawodowego, to ju˝ dosyç d∏ugi okres czasu. Na

tyle d∏ugi, ˝e mo˝na ju˝ czyniç (na ró˝nych p∏asz-

czyznach) pewne podsumowania, odniesienia, robiç

wyliczenia, wskazywaç dzia∏ania pozytywne, godne

naÊladowania i zastanawiaç si´ nad dalszà drogà

rozwoju samorzàdnoÊci zawodowej. Wiemy, ˝e samo-

rzàdowa i zawodowa (piel´gniarska/ po∏o˝nicza)

przysz∏oÊç b´dzie taka, jakà b´dà wspólnie tworzyç

przedstawiciele ca∏ej grupy zawodowej. Wspólnie,

czyli z poszanowaniem odr´bnoÊci religijnej, zwiàz-

kowej, stowarzyszeniowej, z poszanowaniem godnoÊci

osobistej ka˝dego cz∏owieka (ka˝dej piel´gniarki/ po-

∏o˝nej) oraz godnoÊci zawodu. Wspólnie, czyli dla

dobra cz∏owieka chorego, potrzebujàcego, cierpiàcego

i umierajàcego. 

Jestem g∏´boko przekonana, ˝e kolejne dwudziestolecie,

na bazie tego co ju˝ jest i trwa, b´dzie czasem pi´knego

rozkwitu, wielop∏aszczyznowego rozwoju oraz czasem

pog∏´biajàcej si´, pozytywnej solidarnoÊci zawodowej. 

O Kodeksie Etyki 
(wspomnienia, teraêniejszoÊç)
Dnia 9 lipca 1993 roku GoÊciem Komisji Prawa

i Legislacji przy Naczelnej Radzie Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Warszawie, by∏ ks. prof. Józef Tisch-

Jubileusz X
X

-lecia Sam
orzàdu P

iel´gniarek i Po∏o˝nych
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ner [1]. Szeroka dyskusja toczy∏a si´ wtedy wokó∏

spraw zwiàzanych z koniecznoÊcià powstania

(przygotowania i napisania) kodeksu etyki. Ksiàdz

profesor powiedzia∏, podczas tego spotkania do piel´-

gniarek i po∏o˝nych, mi´dzy innymi: 

• „W etyce obowiàzuje nas respekt dla sumienia

cz∏owieka: nie wolno nikogo zmuszaç do dzia∏aƒ

wbrew jego sumieniu, to jest negatywna zasada

etyczna. Pozytywna zasada etyczna jest taka, ˝e

nale˝y dà˝yç do tego, aby ka˝de zachowanie pie-

l´gniarki by∏o zgodne z jej sumieniem, z jej we-

wn´trznym przekonaniem”. 

• „W etyce sà wartoÊci, ale nie ma Êcis∏ych regu∏, te

wartoÊci tworzymy, stojà przed nami, ale nie ma tam

regu∏ matematycznych. Stàd nale˝y powiedzieç, ˝e

wychowanie sumienia nie koƒczy si´, trwa zawsze”. 

• „Etyka okreÊla dobroç czynu podkreÊlajàc, ˝e nie

jest to czyn doskona∏y, bo nie jesteÊmy istotami

doskona∏ymi i nie mo˝emy wszystkiemu zara-

dziç. Mamy tylko dwie r´ce i dwie nogi, trzeba

rozró˝niç dobroç i doskona∏oÊç”. 

• „Istotne jest by piel´gniarka kiedy jest sama z pa-

cjentem i ma w pacjencie nie tylko chorego, ale

tak˝e potencjalnego oskar˝yciela, mia∏a we-

wn´trzne przekonanie, i˝ post´puje w∏aÊciwie”. 

• „Nale˝a∏oby uwypukliç wartoÊç piel´gniarki jako

istoty, która zna inaczej, g∏´biej pacjenta, bo le-

karze wiedzà z maszyn co dzieje si´ w Êrodku

cz∏owieka, natomiast piel´gniarka musi sobie

zdawaç spraw´ z tego, ˝e zaszczepia si∏´ ˝ycia”. 

Na II Krajowym Zjeêdzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Warszawie zatwierdzono Kodeks Etyki Zawodowej,

wraz z komentarzem prof. Ireny Wroƒskiej [2]. W tym

komentarzu mo˝na przeczytaç, mi´dzy innymi, ˝e: 

• „Wskazanie etyczne kodeksu i komentarze for-

mu∏owane sà w aspekcie pluralizmu Êwiatopoglà-

dowego polskich piel´gniarek i po∏o˝nych,

uwzgl´dniajà wi´c zarówno poglàdy etyczne êró-

d∏em których jest religia, jak i poglàdy etyczne

odwo∏ujàce si´ do doÊwiadczenia moralnego ludz-

koÊci, do ogólnych norm moralnych. Wi´zià, któ-

ra zbli˝a i scala ca∏à spo∏ecznoÊç piel´gniarek

i po∏o˝nych jest wspó∏przyczynianie si´ do „do-

bra” drugiego cz∏owieka, zagro˝onego cierpie-

niem oraz wspólna ich opiekuƒcza postawa wspó∏-

czucia i odpowiedzialnoÊci”. 

Aktualnie obowiàzujàcy Kodeks Etyki Zawodowej

Piel´gniarki i Po∏o˝nej Rzeczypospolitej Polskiej

[3] zosta∏ przyj´ty i zatwierdzony Uchwa∏à Nr 9

IV Krajowego Zjazdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Warszawie dnia 9 grudnia 2003 roku. O tym no-

wym, nieco zmienionym kodeksie, Pawe∏ Orzechow-

ski, ówczesny przewodniczàcy Zespo∏u do spraw ety-

ki, powiedzia∏ [4], mi´dzy innymi: 

• „W ostatnich latach zawody piel´gniarki i po∏o˝-

nej uleg∏y znacznym przekszta∏ceniom, stàd po-

trzeba powstania nowego kodeksu etyki. Zespó∏ do

spraw etyki pracowa∏ nad nim w konsultacji ze

Êrodowiskiem i ekspertami od poczàtku III kaden-

cji. Zapisy kodeksu zosta∏y dostosowane do dzi-

siejszych wymogów. Kodeks etyki wype∏nia prze-

strzeƒ pomi´dzy ustawà o zawodach i o samorzà-

dzie a praktykà zawodów, zosta∏ przyj´ty wi´k-

szoÊcià g∏osów. Wszystkie uwagi krytyczne

przyjmuj´ jako wa˝ne g∏osy w dyskusji. Kodeks

etyki powinien dostosowywaç si´ do aktualnych

potrzeb, dlatego mam nadziej´, ˝e prace nad nim

b´dà toczyç si´ równie˝ w obecnej kadencji”.

Kodeks etyki zawodowej, to duma piel´gniarek i po-

∏o˝nych. To pomocny drogowskaz w ocenianiu co

etycznym jest lub co jest wykroczenie z zakresu ety-

ki zawodowej. Nieprzestrzeganie zapisów uj´tych

w kodeksie podlega karze. NieznajomoÊç zapisów

uj´tych w aktualnie obowiàzujàcym kodeksie etyki,

nie zwalnia od odpowiedzialnoÊci. 
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Promujemy zdrowie
poprzez promocj´ zawodów

piel´gniarki i po∏o˝nej

20 lat razem!!!
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Samorzàd zawodowy piel´gniarek i po∏o˝-

nych jest bramà, która prowadzi do podno-

szenia presti˝u naszych zawodów, poprawy

w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

dzi´ki czemu zmienia si´ pozycja piel´gniarki, czy

po∏o˝nej w procesie leczenia. Wiele naszych kole˝a-

nek zajmuje pozycj´ spo∏ecznà budzàcà ogromny

szacunek w ró˝nych Êrodowiskach. Pe∏nimy wa˝ne

funkcje na uczelniach, prowadzimy w∏asne zak∏a-

dy opieki zdrowotnej, jesteÊmy dostrzegane jako

przedsi´biorcy i odgrywamy wiele innych wa˝nych

ról na polu opieki zdrowotnej. Nie przesadz´ chyba,

je˝eli stwierdz´, ˝e to samorzàd wzbudzi∏ w nas po-

czucie wartoÊci zawodów piel´gniarki i po∏o˝nej, po-

trzeb´ pog∏´biania wiedzy medycznej, potrzeby

osiàgania kolejnych szczebli kariery zawodowej.

Z samorzàdem zwiàza∏am si´ wiele lat temu, nie-

mal˝e od pierwszych lat jego istnienia i widz´ nie-

samowity post´p w realizacji za∏o˝onych celów

u zarania jego dzia∏alnoÊci. Osiàgni´cia przekra-

czajà poczàtkowe zamierzenia.

Dzia∏alnoÊç spo∏ecznà traktowa∏am bardzo powa˝-

nie i czu∏am si´ bardzo odpowiedzialna za to, co

o samorzàdzie b´dà sàdzi∏y wszystkie nasze kole-

˝anki. Niezmiernie wa˝ne by∏o dla mnie pokaza-

nie innym grupom zawodowym w ochronie zdrowia,

˝e jesteÊmy wykszta∏cone, ch´tne do pog∏´biania

wiedzy, jesteÊmy godnymi partnerkami w procesie

terapeutycznym. Wystàpieniami na konferencjach

wspólnych z lekarzami stara∏am si´ pokazaç, ˝e

my te˝ potrafimy nauczyç innych jak poprawiaç

jakoÊç us∏ug medycznych. Reprezentowa∏am po∏o˝-

ne polskie w filmie „Jedziemy do Europy” i musz´

stwierdziç, ˝e czu∏am si´ dumna z tego, ˝e to Êlàska

po∏o˝na reprezentowa∏a pol-

skie po∏o˝ne. W prac´ samo-

rzàdu anga˝owa∏am si´

bardzo mocno, poÊwi´cajàc

swój prywatny czas i zdro-

wie na prace spo∏eczne. Po-

Êwi´ci∏am kawa∏ ˝ycia ro-

dzinnego i towarzyskiego po

to, by nikt nie decydowa∏

o nas bez nas. Nie wymie-

niam wszystkich funkcji

i osiàgni´ç, bo to nie jest ju˝

dzisiaj istotne. Wa˝ne, ˝e

da∏am z siebie wszystko.

Mgr Wies∏awa Domin ● Wiceprzewodniczàca

Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych IV kadencji

Mój udzia∏ w dzia∏aniach
samorzàdu

Spotkanie pe∏nomocnych
przedstawicieli ORPiP
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Organizujemy
akcje spo∏eczne…

20 lat razem!!!
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Ponad 20 lat temu, grupa kole˝anek posta-

wi∏a sobie za cel stworzenie samorzàdu dla

naszych zawodów, tak jak majà inne zawo-

dy np. lekarze. A dlaczego by nie. Przed nimi ci´˝-

ka i mozolna orka na ugorze. Pisanie projektu

ustawy, konsultacje prawnicze, szukanie poparcia

wÊród pos∏ów i senatorów, ciàg∏e poprawki, t∏uma-

czenia „a po co i na co”, wreszcie czytania w Sejmie,

oczekiwanie pod drzwiami sejmowymi na wynik

g∏osowania ustawy. I Viktoria! Mamy Ustaw´ o sa-

morzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych. Chocia˝ nie

wszystkim jest ona w smak. Ale to dopiero prelu-

dium. Teraz czeka powo∏anie organów samorzàdu

i realizacja ustawowych zadaƒ. Dla nas by∏o to

uskrzydlenie i euforia, wypuszczenie na wolnoÊç

„s∏u˝ebniczek Pana doktora”. 

Jako organizacja autonomiczna, mo˝emy zaczàç

decydowaç o sobie, my same mo˝emy reprezentowaç

nasze zawody, mo˝emy wp∏ywaç na nasze kszta∏ce-

nie, wp∏ywaç na warunki i zasady pracy, broniç

otwarcie swojej godnoÊci zawodowej, mieç wp∏yw na

wybór kadry kierowniczej, opiniowaç i projektowaç

akty prawne, a co najwa˝niejsze pracowaç samo-

dzielnie i na w∏asny rachunek. Zadaƒ ustawowych

jest wiele. Teraz czeka powo∏anie organów samorzà-

du czyli Naczelnej Izby i okr´gowych izb. Czerwiec

1991rok, to goràcy okres przygotowaƒ do pierw-

szych wyborów na delegatów na zjazd okr´gowy. Pà-

sowe policzki, ciÊnienie na granicy bezpieczeƒstwa.

Wybory przeprowadzone, delegaci z grona piel´-

gniarek i po∏o˝nych wybrani. Na jesieni I zjazd.

Wrzesieƒ, Centrum Kultury przy Urz´dzie Woje-

wódzkim pe∏ne. Chwile pe∏na napi´cia. Rozpoczyna

si´ I Zjazd. Wybieramy Przewodniczàcà Zjazdu

i komisje, nast´pnie zg∏aszanie kandydatów do

w∏adz Okr´gowej Izby. Jest wiele zg∏aszanych po-

stulatów i apeli do w∏adz. Pierwszy zjazd trwa∏ dwa

dni. Ale to wszystko by∏o dla nas. Wiedzia∏yÊmy, ˝e

od teraz b´dziemy postrzegane inaczej. Poprzez

mo˝liwoÊci jakie niesie samorzàd mo˝emy si´ roz-

wijaç zawodowo, w pracy wykazywaç si´ samodziel-

noÊcià i podnosiç kwalifikacje w ró˝nych dyscypli-

nach medycznych. Musimy zdaç sobie spraw´ rów-

nie˝ z tego, ˝e wzrasta nasza odpowiedzialnoÊç za-

wodowa. Najtrudniejsze zadanie do spe∏nienia ma

pierwsza Rada Okr´gowej Izby. Ka˝de zadanie jest

pierwszorazowe. Przecieranie szlaków, pukanie do

drzwi dotychczas dla nas zamkni´tych. Nabywa∏y-

Êmy doÊwiadczenia. Rozpocz´∏yÊmy organizowaç

szkolenia. Ch´tnych nie brakowa∏o. Do dziÊ na nie-

które kierunki trzeba czekaç ponad rok. Uwa˝am,

˝e to dobrze, a Êwiadczy tylko o tym, ˝e chcemy wie-

dzieç i umieç coraz wi´cej. Z czasem dotychczasowa

siedziba zacz´∏a byç za ma∏a. Poniewa˝ nasza izba

zrzesza najliczniejszà grup´ piel´gniarek i po∏o˝-

nych, a sk∏adki wydawane sà oszcz´dnie, mog∏yÊmy

kupiç dom, w którym mieÊci si´ dzisiejsza nasza sie-

dziba. Mo˝emy organizowaç szkolenia, spotkania

okolicznoÊciowe, spotkania robocze w komisjach te-

matycznych i wszystko za∏atwiç w jednym miejscu.

Zmiany gospodarcze w kraju jak i ustawodawcze

zmuszajà kolejne Rady do dostosowania si´ do obo-

Specjalista z Organizacji i zarzàdzania
Danuta Âwierczyna ● Zast´pca Okr´gowego

Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej IV kadencji

Poczàtki i teraêniejszoÊç
samorzàdu zawodowego 

w Êwietle w∏asnych doÊwiadczeƒ
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wiàzujàcych przepisów, jak i do ciàg∏ego Êledzenia,

a w razie potrzeby wczesnego reagowania na zmia-

ny w zakresie ustaw zdrowotnych, które mog∏yby

ograniczaç wypracowane do tej pory prawa. Mamy

przy Ministrze Zdrowia swój Departament jako

cia∏o doradcze w sprawach piel´gniarek i po∏o˝nych;

który czuwa nad zakusami „mieszania” w naszych

ustawach i ograniczaniu autonomii. Mamy swoich

konsultantów krajowych z dziedzin piel´gniarstwa

i po∏o˝nych. JesteÊmy cz∏onkiem Europejskiej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Jako samorzàd mo˝emy

przedstawiaç swoje racje nawet na forum Unii Eu-

ropejskiej. Jest to niewàtpliwie bardzo wa˝na rola

samorzàdu. 

¸àcznikami pomi´dzy Radà Okr´gowej Izby a ko-

le˝ankami w naszych zak∏adach sà Pe∏nomocni

Przedstawiciele czyli wybrane z naszego grona kole-

˝anki, których podstawowym zadaniem jest przeka-

zywanie bie˝àcych informacji uzyskanych na spo-

tkaniach z Przewodniczàcà Okr´gowej Rady. Spra-

wy te dotyczà sytuacji w s∏u˝bie zdrowia i bie˝àcych

prac i planów dzia∏aƒ naszej izby, organizowania

szkoleƒ. Dzi´ki wydawanemu biuletynowi mo˝emy

równie˝ o tych sprawach przeczytaç. Artyku∏y do

biuletynu piszà nasze kole˝anki, które chcà si´ po-

dzieliç swojà wiedzà i zdobytymi doÊwiadczeniami

z kole˝ankami. Mamy wglàd w badania naukowe

prowadzone przez kole˝anki, opracowane standar-

dy, porady prawne z zakresu Ustawy o zawodzie

piel´gniarki i po∏o˝nej oraz kodeksu pracy. Nie je-

steÊmy prawnikami, a porada prawna w zawi∏ych

sytuacjach jest czasami bardzo potrzebna. Bardzo

wa˝nà kwestià jest to, ˝e porady te sà dla nas w izbie

nieodp∏atne. Jako cz∏onkowie naszej izby mo˝emy

korzystaç z pomocy charytatywnej, kiedy któràÊ

z nas lub najbli˝sze osoby dotknie z∏y los, mamy

pomoc w refundacji kosztów kszta∏cenia. W∏aÊciwie

to w ka˝dej sytuacji wymagajàcej pomocy mo˝emy

liczyç na samorzàd. W obliczu coraz wi´kszych

zmian strukturalnych i przekszta∏ceƒ w s∏u˝bie

zdrowia kole˝anki majà k∏opoty w negocjacjach

z dyrektorami lub dyrektorzy wr´cz je uniemo˝li-

wiajà, mo˝emy wtedy zorganizowaç rozmowy z gru-

pà negocjacyjnà naszej izby, a rozmowy przebiega-

jà wtedy zupe∏nie inaczej.

Pe∏nomocny Przedstawiciel Izby reprezentuje jà we

wszystkich sprawach dotyczàcych grupy piel´gnia-

rek i po∏o˝nych na najni˝szym szczeblu czyli w za-

k∏adzie pracy. Jest obecny we wszystkich pracach

nad zmianami warunków pracy i p∏acy na równi ze

zwiàzkami zak∏adowymi; powinien byç cz∏onkiem

zespo∏u do spraw restrukturyzacji zak∏adu, powi-

nien byç na posiedzeniach komisji zdrowia, powi-

nien staç si´ cia∏em doradczym dyrektora i naczel-

Uroczyste otwarcie siedziby OIPiP przy Francuskiej 16, 1999 rok.
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nej piel´gniarki lub prze∏o˝onej. W tej kwestii mam

osobiste doÊwiadczenie. Jako przedstawiciel Izby ra-

zem ze zwiàzkami zawodowymi, powinien staç

w obronie kole˝anek w sytuacjach tego wymagajà-

cych, pomagaç kole˝ankom w trudnych sytuacjach

˝yciowych i losowych, pokierowaç do odpowiednich

drzwi. Mo˝e najwa˝niejszà sprawà dla przedstawi-

ciela pe∏nomocnego jest integrowanie Êrodowiska, bo

tylko tam gdzie jest wzajemne poszanowanie i za-

ufanie pracuje si´ w atmosferze spokoju i harmonii. 

Praca nasza oparta jest na Kodeksie Etyki Zawodo-

wej Piel´gniarki i Po∏o˝nej Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwa˝am, ˝e jest to nasza Biblia i ka˝da z nas po-

winna jà znaç, a obowiàzkowo powinna byç w dy˝ur-

ce obok fachowej literatury. OkreÊla zasady wzajem-

nych stosunków interpersonalnych, jak i stosunku do

pacjenta i rodziny. Uczy nas solidarnoÊci zawodo-

wej, poszanowania godnoÊci piel´gniarki i po∏o˝nej

w ka˝dej sytuacji, ciàg∏ego podnoszenia wiedzy za-

wodowej i wspierania samorzàdu. W Kodeksach Ety-

ki z przed powstania samorzàdu brakowa∏o wielu

zagadnieƒ wynikajàcych z Ustawy o samorzàdzie

i Ustawy o zawodzie piel´gniarki i po∏o˝nej, której

do 1996 nie by∏o. Mog´ stwierdziç, ˝e w tym okresie

bardzo ma∏o z nas wiedzia∏o, ˝e istnieje coÊ takiego

jak kodeks naszych zawodów. Nikt nie zada∏ sobie

trudu aby nam m∏odym piel´gniarkom przedstawiç

zasady kodeksu. Praca nasza przyporzàdkowana

by∏a tylko i wy∏àcznie wykonywaniu zleceƒ lekar-

skich. I tak by si´ to kr´ci∏o dalej…

Mo˝na by jeszcze wiele przytaczaç przyk∏adów ra-

dykalnych zmian w postrzeganiu naszych grup za-

wodowych na forum publicznym. Z us∏u˝nych sza-

rytek pod panowaniem „Pana Doktora”, którym

nie wolno by∏o myÊleç, tylko wykonaç to co zleci,

sta∏yÊmy si´ pot´˝nà grypà samostanowiàcà o so-

bie, zdobywajàcà wiedz´ z ró˝nych dziedzin medy-

cyny, wprowadzajàcà nowe osiàgni´cia zawodowe

itd. Jednak aby nie by∏o tak ró˝owo, to jak w ka˝-

dym zawodzie, tak i w naszym gronie sà osoby, któ-

re majà inny poglàd na spraw´ samorzàdu. Uwa-

˝ajà, ˝e w∏aÊciwie nic si´ nie zmieni∏o. Ale do cza-

su kiedy uÊwiadomià sobie, ˝e same w tak trudnych

czasach nie zrobià wiele lub nic. 

W tym miejscu nale˝y si´ wielkie podzi´kowanie

i chwa∏a inicjatorkom, ich ofiarnoÊci i poÊwi´ceniu

w tworzeniu podwalin do powstania naszego samo-

rzàdu, a nast´pcom trzeba ˝yczyç wytrwa∏oÊci

w kontynuowaniu tego jak˝e wa˝nego dla nas za-

dania. Ze swej strony zapewniamy o naszym

wspieraniu samorzàdu we wszelkich podj´tych za-

daniach.

Uroczyste otwarcie siedziby OIPiP przy Francuskiej 16, 1999 rok.
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Organizujemy
konferencje naukowe…

20 lat razem!!!
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Nasze Sprawy: Mija 20 lat istnienia samorzàdu zawodowego
piel´gniarek i po∏o˝nych. Warto podjàç pog∏´bionà refleksj´ i oce-
n´ dzia∏aƒ korporacji w podstawowych zakresach w kontekÊcie
perspektywicznego programu samorzàdu. Co sàdzi Pani doktor
o udziale korporacji w tworzeniu polityki zdrowotnej, w wyzna-
czaniu kierunków rozwoju naszych zawodów?
G.F.: JeÊli przyjmiemy rozumienie polityki jako przejaw troski
o drugiego cz∏owieka, to powstanie samorzàdu i jego dwudziesto-
letni rozwój jest w∏aÊnie wyrazem troski liderów zawodu piel´-
gniarki i po∏o˝nej o autonomi´ tych zawodów i podnoszenie jako-
Êci Êwiadczonych us∏ug. Nasi cz∏onkowie (poniewa˝ przynale˝-
noÊç do samorzàdu jest obligatoryjna) na przestrzeni lat w∏àczali
si´ w projektowanie, realizacj´ i ewaluacj´ programów krajowych
i strategii polityki zdrowotnej województwa Êlàskiego i progra-
mów lokalnych, choç nie zawsze w pe∏ni by∏ i jest wykorzystywa-
ny ich potencja∏. Aktualnie uczestnictwo w pracy w ró˝nych ko-
misjach (np. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo∏ecznego), kiero-
wanie do w∏adz apeli, stanowisk oraz prezentacje wyników pro-
jektów badawczych podczas wspó∏organizowania lokalnych kon-
ferencji umo˝liwiajà nam wypowiadanie si´ w sprawie zdrowia
spo∏eczeƒstwa, polityki zdrowotnej paƒstwa, polityki zdrowotnej
w województwie.
Poprzez wydawanie prawa wykonywania zawodu, zgodnie z Dy-
rektywami Unii Europejskiej dbamy o poziom profesjonalnych
us∏ug. Funkcjonowanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej oraz Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych (orzecznictwo dyscypli-
narne) w∏àcza samorzàd w ciàg dzia∏aƒ na rzecz profesjonalnego
i zgodnego z zasadami etyki wykonywania zawodu piel´gniarki
i po∏o˝nej.
Promujemy kierunki rozwoju piel´gniarstwa w nawiàzaniu do Za-
∏o˝eƒ globalnej polityki zdrowia dla wszystkich w XXI wieku
Âwiatowej Organizacji Zdrowia i Regionu Europejskiego WHO
oraz do G∏ównych celów polityki zdrowotnej województwa Êlà-
skiego zwiàzanych z onkologià, kardiochirurgià, rehabilitacjà, le-
czeniem oparzeƒ i ratownictwem medycznym. 
W naszym województwie w∏àczamy si´ równie˝ aktywnie w pro-
mocj´ zawodów w ramach projektu „Promocja zawodu piel´gniar-
ki i po∏o˝nej poprzez promocje zdrowia …od przedszkola do li-
ceum…”. 
Nadal jednak powinniÊmy intensyfikowaç nasze dzia∏ania zwiàza-
ne z popularyzacjà zawodu piel´gniarki i po∏o˝nej, prezentacjà do-
robku naszej grupy zawodowej w spo∏ecznoÊciach lokalnych
i Êrodkach masowego przekazu. Uczàc si´ od lepszych (mam na
myÊli wy˝sze szko∏y piel´gniarstwa w krajach zachodnich) warto
wprowadzaç na studiach dla piel´gniarek i po∏o˝nych i formach
kszta∏cenia podyplomowego zaj´cia seminaryjne z zakresu umie-
j´tnoÊci nawiàzywania kontaktu z mediami. 
W procesie dzia∏aƒ d∏ugofalowych, jeszcze wi´kszy akcent powin-
niÊmy po∏o˝yç na zarzàdzanie jakoÊcià us∏ug piel´gniarskich ma-
jàc na uwadze dobro pacjenta oraz stymulowanie, wyzwalanie po-
staw i dzia∏aƒ innowacyjnych oraz ich upowszechnianie. Podsta-
wowe dzia∏ania powinniÊmy koncentrowaç przede wszystkim na

budowaniu bazy danych o polskim piel´gniarstwie na podstawie
systematycznego pomiaru wyników opieki piel´gniarskiej, opiera-
jàc si´ na mi´dzynarodowych wskaênikach jakoÊci. Nie bez zna-
czenia w tej kwestii, jest wzmacnianie samokontroli i budowanie
systemu dodatkowych bodêców finansowych, aby zapewniç suk-
ces temu procesowi.
Ostatnio mo˝na by∏o przeczytaç w doniesieniach prasowych, ˝e

Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy powierzy∏ funkcje menad˝e-
rów piel´gniarkom, Dyrektor tego szpitala stwierdzi∏, ˝e wy-
kszta∏cone piel´gniarki sà do tej roli bardzo dobrze przygotowane. 
Czekamy na wi´cej takich inicjatyw, które powinny prze∏o˝yç si´
na lepsze zarzàdzania piel´gniarstwem i opiekà zdrowotnà.

Nasze Sprawy: Budowanie autonomii, niezale˝noÊci w edu-
kacji i praktyce zawodowej piel´gniarek i po∏o˝nych, to wcià˝
priorytetowy cel korporacji. Czy aktualny system prawa i me-
chanizmów regulacyjnych kszta∏cenia i praktyki jest wyczerpu-
jàcy i spójny, uwzgl´dnia potrzeby i wspomaga nas w pe∏ni w re-
alizacji celu?
G.F.: Ta kwestia wcià˝ budzi wiele kontrowersji w Êrodowisku za-
wodowym. Jasna, przejrzysta struktura prawna, sprecyzowany za-
kres praktyki modyfikowany wraz z rozwojem medycyny, piel´-
gniarstwa i po∏o˝nictwa oraz ustalone zasady wykonywania i funk-
cjonowania zawodów i grup zawodowych, to dzia∏anie docelowe.
Osiàgni´cie tego stanu mo˝e nam zagwarantowaç pe∏nà autonomi´
zawodowà i bezkonfliktowe funkcjonowanie poÊród innych zawo-
dów medycznych. Po∏àczenie autonomii z odpowiedzialnà, niezale˝-
nà praktykà, musi jednak wzmacniaç system prawny regulujàcy
w praktyce – Kontynuowanie Rozwoju Zawodowego (Continung
Professional Development CPD). A jest to ciàg∏y proces rozwoju
jednostki na potrzeby profesjonalnego wykonywania Êwiadczeƒ me-
dycznych. Polskie Towarzystwo Piel´gniarskie ostatnio okreÊli∏o sta-
nowisko w sprawie CPD. Mówi ono, i˝ rozwój zawodowy jest obo-
wiàzkiem ka˝dej piel´gniarki. Badania z innych krajów udowodni∏y,
i˝ poziom wykszta∏cenia personelu wp∏ywa na jakoÊç sprawowanej
opieki i wyst´powania zdarzeƒ niepo˝àdanych. W wielu krajach UE
CPD jest obowiàzkowe do recertyfikacji prawa wykonania zawodu.
W niektórych krajach zosta∏a okreÊlona roczna liczba punktów lub
dni, które piel´gniarki powinny przeznaczyç na swój rozwój zawo-
dowy. W krajach w których wprowadzono obowiàzek prawny roz-
woju zawodowego, op∏acanie kosztów zwiàzanych z kszta∏ceniem
pokrywajà pracodawcy oraz organy rzàdowe. W tej kwestii, ze
wzgl´du na niedoskona∏oÊci prawa i mechanizmów regulacyjnych
kszta∏cenia, ze wzgl´du na trudnoÊci finansowe oraz minimalizowa-
nie przez w∏aÊcicieli placówek ochrony zdrowia potrzeby ciàg∏ego
rozwoju profesjonalnego swoich pracowników, mamy jeszcze wiele
do zrobienia. Obowiàzek kszta∏cenia piel´gniarek i po∏o˝nych prze-
j´∏a OIPiP w Katowicach organizujàc wiele form kszta∏cenia zawo-
dowego, przeznaczajàc co roku ogromne kwoty na ten cel, wyr´cza-
jàc moim zdaniem pracodawców i instytucje paƒstwowe.
Niedoskona∏oÊç prawa widz´ m.in. w tym, ˝e od magistrów pie-

l´gniarstwa i piel´gniarek z tytu∏em licencjata, NFZ wymaga dziÊ

Wywiad z dr n. med. Gra˝ynà Franek
– Przewodniczàcà Polskiego Towarzystwa 

Piel´gniarskiego Oddzia∏ Âlàski
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kursów kwalifikacyjnych z opieki d∏ugoterminowej, podczas gdy
studia magisterskie piel´gniarstwa trwajà 6100 godzin, licencjata
4815 godzin, a dla porównania lekarza 5800 godzin. 
Du˝a liczba piel´gniarek polskich studiuje na studiach pomosto-
wych, magisterskich, robi specjalizacje, jednak zbyt ma∏o si´ to
przek∏ada na ich awans spo∏eczny czy nagrody finansowe.

Nasze Sprawy: Czy stymulowanie edukacji ustawicznej piel´-
gniarek i po∏o˝nych przez samorzàd jest zadawalajàce w kontek-
Êcie potrzeb edukacyjnych reprezentowanych grup zawodowych
i wymagaƒ odbiorców us∏ug?
G.F.: Samorzàd corocznie wzbogaca swoje oferty edukacyjne dla
piel´gniarek i po∏o˝nych w nawiàzaniu do ich potrzeb, bazy
kszta∏cenia ustawicznego, kadry specjalistów oraz przede wszyst-
kim mo˝liwoÊci finansowych Izby i jej cz∏onków. Potrzeby rozwo-
ju profesjonalnego piel´gniarek i po∏o˝nych wyraênie wzrastajà
wraz z uÊwiadomieniem sobie faktu, ˝e autonomia zawodowa
uwarunkowana jest kompetencjami, czyli wiedzà, umiej´tnoÊcia-
mi, zdolnoÊciami zgodnymi ze strategià placówki i etycznym po-
st´powaniem oraz wychodzeniem na przeciw coraz wi´kszym wy-
maganiom odbiorców us∏ug. 
Niewàtpliwie du˝e wyzwanie stanowi te˝ realizacja w uczelniach
kszta∏càcych piel´gniarki i po∏o˝ne projektu studiów pomosto-
wych finansowanego ze Êrodków europejskich. 
Cennà inicjatywà naszej Izby jest realizowanie od stycznia 2010
roku projektu kursów „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pie-
l´gniarek i po∏o˝nych zatrudnionych w zak∏adach opieki zdrowot-
nej na terenie województwa Êlàskiego”. Ponadto Komisja Kszta∏ce-
nia corocznie refunduje ró˝ne inne formy kszta∏cenia podj´te
przez naszych cz∏onków. 
Bardzo du˝à rol´ w procesie Kontynuowania Zawodowego Roz-
woju odgrywa nasza Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych,
która jest organizatorem wielu kursów specjalistycznych, kwalifi-
kacyjnych, specjalizacji. Od 2010 r. zarzàdza projektem „Podnie-
sienie kwalifikacji zawodowych piel´gniarek i po∏o˝nych zatrud-
nionych w zak∏adach opieki zdrowotnej na terenie województwa
Êlàskiego” finansowanym ze Êrodków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. Ponadto dla 9. orga-
nizowanych specjalizacji z piel´gniarstwa klinicznego, w tym 225
osób bioràcych w nich udzia∏, uzyska∏a dotacj´ z Ministerstwa
Zdrowia. Sà to: 2 specjalizacje „Piel´gniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki” dla piel´gniarek, 2 specjalizacje „Piel´gniar-
stwo zachowawcze” dla piel´gniarek oraz po jednej: „Piel´gniar-
stwo chirurgiczne” dla piel´gniarek, „Piel´gniarstwo pediatrycz-
ne” dla piel´gniarek, „Piel´gniarstwo ratunkowe” dla piel´gnia-
rek, „Piel´gniarstwo rodzinne” dla po∏o˝nych, „Piel´gniarstwo
epidemiologiczne” dla piel´gniarek i po∏o˝nych.

Nasze Sprawy: Czy nadzór samorzàdu nad wykonywaniem
zawodu i promowanie kodeksu etycznego sà w pe∏ni realizowane?
Co przynosi satysfakcj´, a co wymaga dalszego wysi∏ku?
G.F.: To dzia∏ania d∏ugofalowe. Wymagajà ciàg∏ego wsparcia roz-
woju osobowego i profesjonalnego cz∏onków Izby, wzbogacania
wiedzy naszych cz∏onków w zakresie diagnozowania, rozwiàzy-
wania i ewaluacji ró˝norodnych problemów zawodowych i etycz-
no-moralnych, doskonalenia umiej´tnoÊci praktycznych, promo-
wania dobrej praktyki, znajomoÊci przepisów prawnych. Sama
znajomoÊç Kodeksu etycznego nie wystarcza. Stàd, jak˝e wa˝na
i istotna jest ciàg∏a inicjatywa Komisji Etyki dzia∏ajàcej przy 
ORPiP w Katowicach – organizowania ka˝dego roku, konferencji

naukowo-szkoleniowych na temat ró˝nych dylematów etycznych
piel´gniarek praktyków i kadry kierowniczej. Dlatego nale˝à si´
podzi´kowania przewodniczàcej Komisji Etyki mgr Ma∏gorzacie
MaÊlance, bo dzi´ki Niej i jej niestrudzonej inicjatywie mo˝emy
uczestniczyç w corocznych konferencjach o aktualnych proble-
mach etycznych.
TreÊci o etyce, przybli˝ajà te˝ naszym cz∏onkom samorzàdu zawo-
dowego artyku∏y prezentowane na ∏amach Biuletynu „Nasze
Sprawy”, których autorami sà przedstawiciele Komisji Etyki -
cz´sto ten temat podejmuje Pani Hanna Paszko, która uÊwiadamia
nam potrzeb´ refleksji nad poziomem naszych us∏ug medycznych.

Nasze Sprawy: Pe∏ni Pani wa˝nà funkcj´ przewodniczàcej
Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego. W jakim zakresie sa-
morzàd zawodowy wspó∏pracuje z towarzystwem naukowym? Czy
mamy wspólne zadania do wykonania?
G.F.: Odpowiadajàc na zadane pytanie, koniecznie musz´ pod-
kreÊliç, ˝e jak powstawa∏ samorzàd (1990) to Âlàski Oddzia∏ PTP
w Katowicach istnia∏ ju˝ od przesz∏o pó∏ wieku. W tym czasie
funkcj´ przewodniczàcej pe∏ni∏a mgr Danuta Rudzka-Cesarz –
obecna przewodniczàca Sàdu OIPiP, która na wniosek Zarzàdu
Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego, udost´pni∏a
dla potrzeb samorzàdu zawodowego ówczesnà naszà siedzib´,
która mieÊci∏a si´ w Wojewódzkim Zespole Przychodni Specjali-
stycznych przy ul. Powstaƒców, konto bankowe oraz wsparcie fi-
nansowe. 
Gdy w wyniku przemian jakie nastàpi∏y, zosta∏yÊmy bez swojej
siedziby, to mgr Ma∏gorzata Lipiƒska – pierwsza przewodniczàca
Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych poda∏a nam pomocnà
d∏oƒ, udost´pniajàc nam pomieszczenie w Izbie dla potrzeb funk-
cjonowania Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego.
DziÊ, dzi´ki nowej przewodniczàcej dr Marioli Bartusek, biuro
Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego mieÊci si´ w pi´knym,
funkcjonalnie urzàdzonym i ponownie odremontowanym budyn-
ku OIPiP w Katowicach. Mamy dost´p, jak wszyscy cz∏onkowie
do zbiorów bibliotecznych. Ponadto, cz∏onkowie naszego stowa-
rzyszenia wchodzà równie˝ w sk∏ad w∏adz samorzàdowych, ko-
misji i zespo∏ów problemowych dzia∏ajàcych przy ORPiP.
Uczestniczà w ró˝nych formach kszta∏cenia ustawicznego propo-
nowanych przez OIPiP w Katowicach. Mamy mo˝liwoÊç prezen-
tacji naszych dokonaƒ na ∏amach Biuletynu „Nasze Sprawy”. Na-
sze wydawnictwa sà równie˝ wspó∏finansowane przez OIPiP.
Uczestniczymy w konferencjach naukowo-szkoleniowych i in-
nych formach doskonalenia zawodowego.
Taka koncepcja wspó∏dzia∏ania przewodniczàcej ORPiP dr Ma-
rioli Bartusek z Polskim Towarzystwem Piel´gniarskim, ∏àczy nas
i wzajemnie umacnia oraz konsoliduje. Nasze dzia∏ania w zakresie
edukacji piel´gniarek, dba∏oÊci o tradycj´ zawodu i kierunki jego
rozwoju wspó∏brzmià merytorycznie, stàd wzajemna wspó∏praca,
inspiracja, u∏atwia pokonywanie przeszkód i wzbogaca nas. I za tà
utrwalajàcà si´ wi´ê wspó∏pracy, najserdeczniej dzi´kuj´ w imie-
niu wszystkich cz∏onków naszego stowarzyszenia naukowego. 

Z okazji XX-lecia samorzàdu zawodowego sk∏adam gratulacje
i ˝ycz´ dalszych sukcesów w dzia∏aniach na rzecz piel´gniarek
i po∏o˝nych. ˚ycz´ wi´kszej konsolidacji naszego Êrodowiska, 
lepszej komunikacji mi´dzy nami by zwyci´˝aç w walce o godnà
pozycj´ spo∏ecznà naszych zawodów.

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´

Krystyna ¸ukasz-Paluch
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Poczàtki wydawania Biuletynu Informacyjnego Okr´gowej
Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach si´gajà 1992 ro-

ku, i wià˝à si´ z powstaniem samorzàdu zawodowego na mocy
ustawy o samorzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych z dnia 19 kwietnia
1991 roku. Budujàc podstawy korporacji zawodowej, zgodnie
z ustawà, podj´liÊmy prowadzenie dzia∏alnoÊci wydawniczej.

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach rozpo-
cz´∏a wydawanie Biuletynu na mocy uchwa∏y nr 3/92 Okr´gowej
Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych z dnia 15.01.1992 roku w sprawie
wydawania Biuletynu Okr´gowej Rady oraz uchwa∏y nr 11/92
z dnia 29.04.1992 roku. Komitet redakcyjny stanowili cz∏onkowie
Prezydium Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych. 

Pierwszy numer Biuletynu zosta∏ wydany w formie gazetki
w formacie A4, w 1992 roku. 

Biuletyn numer 2/92, wydany w marcu w nak∏adzie 2000 eg-
zemplarzy, nie mia∏ jeszcze tytu∏u ani swojego znaku graficznego.
Obejmowa∏ ok∏adki koloru niebieskiego oraz 9 stron tekstu o na-
st´pujàcych tytu∏ach: Konkurs na tytu∏ i emblemat Biuletynu; Za-
sady wydawania biuletynu informacyjnego; „Bank informacji”;
Mamy prawnika; Wizytówka zamiast czepka; Szukamy wolnych
miejsc pracy; W sprawie rozwoju piel´gniarstwa; W sprawie
ochrony zdrowia i ˝ycia cz∏owieka; Z uchwa∏ I Krajowego Zjazdu
Piel´gniarek i Po∏o˝nych; Uchwa∏a nr 2 Naczelnej Izby Piel´gnia-
rek i Po∏o˝nych z 13 grudnia 1991 r. (w sprawie wynagrodzenia
za prac´ osób pe∏niàcych obowiàzki na stanowiskach w organach
okreÊlonych uchwa∏ami I Krajowego Zjazdu); Sk∏adki w samo-
rzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych; Pe∏nomocni przedstawiciele b´-
dà wsz´dzie; O komisjach problemowych prawie wszystko.

Pierwsze materia∏y dla zespo∏u redakcyjnego przygotowali
cz∏onkowie komisji informacyjnej – okreÊlanej jako „Bank infor-
macji OIPiP”. W sk∏ad komisji wchodzili: Maria Kawczyk, Zofia
Dobraczyƒska, Jolanta Lesiczka, Maria Trzeciak, Janusz Badu-
ra, Ma∏gorzata MaÊlanka i Urszula Wolny. 

Konkurs na tytu∏ i znak graficzny Biuletynu zosta∏ og∏oszony
w marcu 1992 roku a rozstrzygni´ty 8 czerwca 1992 roku. Zwy-
ci´˝czynià w obu kategoriach zosta∏a W∏adys∏awa Kijas z Gieb∏a.
Autorkà pierwszego znaku graficznego katowickiej Okr´gowej
Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych (przedstawiajàcym skrót nazwy
OIPiP z czepkami (z czarnym paskiem i czerwonym paskiem na
literkach P) jest Gra˝yna Obuchowicz z Rybnika. 

Od numeru 5/92, Biuletyn nosi∏ ju˝ nazw´ „Nasze Sprawy”
i posiada∏ charakterystyczne logo zwiàzane z symbolikà czepków
i serca. Biuletyn redagowa∏ zespó∏ w sk∏adzie: Maria Klimczyk,
Maria Kawczyk, Zofia Dobraczyƒska, Jolanta Lesiczka, Urszula
Wolny, Janusz Badura.

Na mocy uchwa∏y nr 55/93 z dnia 08.09. 1993 roku, skreÊlono
s∏owa „Zespó∏ Redakcyjny” zawarte jeszcze w uchwale nr 3/92
z dnia 15.01.1992 roku oraz powierzono Marii Kawczyk obowiàz-
ki redaktora naczelnego. 

Obj´toÊç Biuletynu i jego nak∏ad szybko wzrasta∏; numer 3/92
wydano w nak∏adzie 3000 tysiàce egzemplarzy. Od kilkunastu lat,
nak∏ad Biuletynu wynosi 5500 egzemplarzy i 34 strony wewnàtrz
numeru. 

Od III kadencji samorzàdu (27 paêdziernika 1999), Biuletyn
redagowa∏ zespó∏ w sk∏adzie: Maria Brzeziƒska, Irena Dylàg,
Gra˝yna Franek, Jadwiga Kazus, Czes∏awa Brylak-KozdraÊ, Ur-
szula Wolny.

W 2010 roku Maria Kawczyk, tak pisa∏a o pracy pierwszego
zespo∏u redakcyjnego:

(…) „Pierwsze lata redagowania, pierwsze lekcje, nowe doÊwiadczenia.

MieliÊmy ogromny zapa∏ i ch´ç tworzenia. Lata pracy z zespo∏em redagu-

jàcym – to czas który w chwilach zadumy i smutku rozwesela mojà pa-

mi´ç. DziÊ z rozrzewnieniem wracam myÊlami do wspania∏ych spotkaƒ,

emocjonalnych prze˝yç ka˝dego kolejnego numeru. Czasami trudno zna-

leêç odpowiednie s∏owa, by oddaç to co czujemy”. 

Piszàc o planowaniu dzia∏aƒ wydawniczych stwierdzi∏a: (…)
„StaraliÊmy si´ by nasze dzia∏ania wydawnicze by∏y sprawne, a zawarte

w nich informacje by∏y godne zainteresowania”. (…) „Komunikaty, ar-

tyku∏y, równie˝ polemiczne, wywiady, opinie prawne, uchwa∏y, sprawozda-

nia zape∏nia∏y kartki biuletynu” 1.

Numery archiwalne przypominajà nam o przejmowaniu
przez Izb´ zadaƒ zleconych od w∏adz paƒstwowych, wspó∏-

udziale samorzàdu w modyfikacji prawa, w reformowaniu opieki
nad pacjentem, ustalaniu i wdra˝aniu standardów zawodowych.
Ukazujà nasz udzia∏ w projektowaniu i przestrzeganiu kodeksu
deontologicznego, wspó∏prac´ ze stowarzyszeniami i organizacja-
mi w kraju i za granicà oraz wprowadzanie zmian w kszta∏ceniu
ustawicznym. Prezentowane artyku∏y sà êród∏em wiedzy o post´-
pach piel´gniarstwa/po∏o˝nictwa na danym etapie rozwoju i zmia-

Mgr Krystyna ¸ukasz-Paluch ● Redaktor

prowadzàcy Biuletyn Informacyjny „Nasze Sprawy” 

Biuletyn Informacyjny 
„Nasze Sprawy” 

– jego poczàtki i rozwój

1 M. Kawczyk, Pierwsza redaktor o Biuletynie. „Nasze Sprawy” Biuletyn Informacyjny Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach 2010; 12: 10.
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nach systemowych w organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia.
Przedstawiajà ciàg∏e starania samorzàdu i Êrodowiska zawodowe-
go na rzecz bezpiecznego Êrodowiska pracy i godnego ˝ycia. Pro-
mujà zawody piel´gniarki i po∏o˝nej i akcje spo∏eczne organizowa-
ne przez ORPiP w Katowicach. Opisujà nasze sukcesy i ciàg∏e
wyzwania. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e na kszta∏t Biuletynu i merytoryczne
priorytety, mia∏y du˝y wp∏yw kolejne Przewodniczàce

Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach. Ma∏-
gorzata Lipiƒska podczas I i II kadencji (1991-1999); Maria
Brzeziƒska w czasie III i IV kadencji samorzàdu (1999-2007);
Mariola Bartusek w czasie V kadencji (od 11 marca 2008 do na-
dal). Pani Przewodniczàca Mariola Bartusek wcià˝ inspiruje ze-
spó∏ redakcyjny do nowych rozwiàzaƒ. Z troskà pochyla si´ nad
ka˝dym projektowanym numerem Biuletynu, proponujàc aktual-
ne materia∏y, ciekawe teksty ró˝nych autorów i rozwiàzania gra-
ficzne. Zainicjowa∏a równie˝ Wk∏adki Specjalne i edycj´ Biulety-
nu Specjalnego „Piel´gniarka i Po∏o˝na w badaniach nauko-
wych”.

Aktualnie w sk∏ad zespo∏u redakcyjnego wchodzà: Krystyna
¸ukasz-Paluch (red. prowadzàcy), Mariola Bartusek, Czes∏awa
Brylak-KozdraÊ, Krystyna CieÊlik, Ma∏gorzata Karczmarczyk,

Dorota Kasiƒska, Jadwiga Kazus, Beata Ochocka, Bogus∏awa Si-
ciarz, Anna Stachulska, Bartosz Szczud∏owski. Szat´ graficznà
Biuletynu projektuje Tomasz Biernat. 

Dotychczasowy bezpoÊredni kontakt z cz∏onkami zespo∏u, za-
st´powany jest kontaktem email, bowiem wi´kszoÊç prac redak-
cyjnych odbywa si´ w godzinach popo∏udniowych, bywa i noc-
nych, aby przekazaç Paƒstwu najnowsze informacje. 

Oferta Biuletynu „Nasze Sprawy”, skierowana do Paƒstwa,
stanowi kontynuacj´, a zarazem nowà propozycj´ rozwiàzaƒ re-
dakcyjnych. Dodatkowo, wprowadzona zosta∏a wersja elektro-
niczna Biuletynu na stronie internetowej naszej Izby, aby zwi´k-
szyç liczb´ Czytelników i wyjÊç poza kràg naszej profesji.

W naszej ofercie wydawniczej staramy si´ wybraç najwa˝niej-
sze, aktualne i przydatne oraz warte upowszechnienia teksty. Re-
agujemy na kontrowersyjne propozycje administracji paƒstwowej,
Êrodków przekazu, stanowione prawo, wa˝ne wydarzenia w ˝yciu
narodu i historii zawodów piel´gniarki i po∏o˝nej.

Ka˝dy z autorów artyku∏ów, cz∏onków zespo∏u redakcyjnego,
grafików, drukarzy zostawia czàstk´ pomys∏ów na szpaltach kolej-
nego numeru.

Niniejszy numer majowy, jest 211. numerem Biuletynu Infor-
macyjnego Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowi-
cach.

Szanowne Kole˝anki i Koledzy,

Z okazji Jubileuszu, wszystkim osobom które wspó∏tworzy∏y Biuletyn na przestrzeni 20-lecia dzia∏alnoÊci

samorzàdu piel´gniarek i po∏o˝nych, sk∏adamy serdeczne podzi´kowania. Dzi´kujemy za inspiracj´,

pomys∏y, ciekawe artyku∏y, wyra˝ane opinie, sugestie i propozycje. Redagowanie Biuletynu, odpowiada-

jàcego na potrzeby naszych Czytelników jest naszym wspólnym celem i wyzwaniem. Serdecznie zaprasza-

my do kontynuowania uczestnictwa w projektowaniu Biuletynu i ubogacaniu jego zawartoÊci.

Kolegium Redakcyjne
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Realizujemy projekt unijny
„Cz∏owiek 

- najlepsza inwestycja”

20 lat razem!!!
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OÊrodek Kszta∏cenia OIPiP 
w ¸aziskach Górnych

Warto przypomnieç, ˝e od 2010 roku piel´gniarki i po∏o˝ne
OIPiP w Katowicach sà w∏aÊcicielami OÊrodka Kszta∏ce-

nia. Nasz oÊrodek zlokalizowany jest w spokojnej, cichej cz´Êci
¸azisk Górnych, przy ulicy Wodnej 15. Jest idealnym miejscem
do realizacji szkoleƒ, konferencji, seminariów, warsztatów.

W oÊrodku mieÊci si´:
• 6 sal szkoleniowych dla 20-35 osób, wyposa˝onych na ˝yczenie

goÊci w sprz´t multimedialny
• 2 sale konferencyjne dla 100-150 osób, którym z ∏atwoÊcià mo˝-

na nadaç charakter sal bankietowych
• zaplecze gastronomiczne
• zaplecze noclegowe
• podr´czne aneksy kuchenne
• pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, higieniczno-sanitar-

ne
• parking dla kilkudziesi´ciu samochodów
• otoczenie pe∏ne zieleni. 

Ju˝ dziÊ zapraszamy do skorzystania z kursów, szkoleƒ i kon-
ferencji organizowanych w OÊrodku. Dla u∏atwienia dojazdu osób
z miejscowoÊci le˝àcych poza regionem, przygotowane zosta∏o
specjalne oznakowanie trasy OÊrodek Kszta∏cenia OIPiP w Kato-
wicach z logiem naszej Izby, na stronie internetowej zamieszczono
mapk´ dojazdu, a dla wygody busy komunikacji miejskiej doje˝-
d˝aç b´dà do samego oÊrodka.

To miejsce sprzyja atmosferze skupienia, jednoczeÊnie zapew-
niajàc relaks i wyciszenie. 

OÊrodek po∏o˝ony jest z dala od miejskiego gwaru, a jednocze-
Ênie w pobli˝u g∏ównych tras komunikacyjnych, tu˝ przy trasie
Katowice – Wis∏a. Serdecznie zapraszamy!!!

Zapraszamy!!!
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Obchody Jubileuszu XX-Lecia 
Samorzàdu Zawodowego 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych

Samorzàd Zawodowy 
Samorzàd zawodowy piel´gniarek i po∏o˝nych dzia∏a na podstawie Ustawy o samorzàdzie piel´gniarek 

i po∏o˝nych z 19 kwietnia 1991 roku. W∏aÊnie w tym roku, w kwietniu wspominaliÊmy czas rozpocz´cia

dzia∏alnoÊci samorzàdu.

Uroczyste rozpocz´cie obchodów XX-lecia 
samorzàdu zawodowego piel´gniarek i po∏o˝nych

Obchody XX-lecia samorzàdu zawodowego piel´gniarek
i po∏o˝nych rozpocz´to kameralnym spotkaniem cz∏onków

wszystkich kadencji Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych,
Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych, Rzeczników Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej, Okr´gowej Komisji Rewizyjnej oraz
Przewodniczàcych Komisji i Zespo∏ów problemowych dzia∏ajà-
cych przy ORPiP w Katowicach. Spotkanie odby∏o si´ w dniu 19
kwietnia 2011 roku w dniu 20 rocznicy uchwalenia ustawy o sa-
morzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych w pi´knym OÊrodku Kszta∏-
cenia OIPiP usytuowanym w ¸aziskach Górnych.

Wszystkich uczestników uroczystego spotkania powita∏a dr
Mariola Bartusek Przewodniczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek
i Po∏o˝nych w Katowicach s∏owami: 

„Szanowni Paƒstwo!!! Szanowne Kole˝anki i Koledzy!!! Przypad∏

mi w udziale zaszczyt zorganizowania spotkania ∏àczàcego przesz∏oÊç,

przysz∏oÊç i teraêniejszoÊç. Spotkania b´dàcego inauguracjà Jubileuszu

XX-lecia samorzàdu zawodowego piel´gniarek i po∏o˝nych”.

W swoim wystàpieniu Pani Przewodniczàca dzi´kowa∏a tym
wszystkim piel´gniarkom i po∏o˝nym, które zakoƒczy∏y ju˝ okres
czynnej pracy zawodowej, i tym, które nadal dzia∏ajà aktywnie na

rzecz samorzàdu zawodowego. Dzi´kowa∏a za serce, màdroÊç, in-
tuicj´, si∏´ wewn´trznà umo˝liwiajàce „20 lat trzymania si´ ra-
zem”. Zaprosi∏a te˝ do wspomnieƒ i refleksji Panie Przewodniczà-
ce minionych kadencji i innych uczestników spotkania.

Pani mgr Ma∏gorzata Lipiƒska przypomnia∏a uczestnikom
spotkania prac´ „grupy zapaleƒców” – mi´dzy innymi: Danuty
Rudzkiej-Cesarz, Marii Kosiƒskiej, Marii Kawczyk, ówczesnej
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krystyny Sienkie-
wicz, pos∏anki Krystyny Ejsmont oraz Krystyny Sidorowicz nad
projektem ustawy z 1990 roku. Dzi´kowa∏a mgr Danucie Rudz-
kiej-Cesarz, Przewodniczàcej Polskiego Towarzystwa Piel´gniar-
skiego w Katowicach za u˝yczenia pomieszczeƒ i pieni´dzy na
funkcjonowanie Izby w poczàtkach jej dzia∏alnoÊci. Czas powsta-
wania samorzàdu, w ocenie mgr Ma∏gorzaty Lipiƒskiej, charakte-
ryzowa∏y emocje i wielki zapa∏, brak doÊwiadczeƒ w tworzeniu
korporacji, ch´ç usamodzielnienia si´, walka o powstanie odr´b-
nych Izb dla piel´gniarek i po∏o˝nych, walka o w∏asny budynek,
w∏asny biuletyn oraz logo, którego projekt przygotowa∏y piel´-

Przewodniczàca V kadencji, dr Mariola Bartusek.

Przewodniczàca I i II kadencji, 
mgr Ma∏gorzata Lipiƒska.
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gniarki ze Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku. OsobiÊcie uzna-
∏a ten okres jako wielkà szans´ w wymiarze spo∏ecznym, czas
ogromu zdobytych doÊwiadczeƒ, utrwalania zasad i wartoÊci,
uczenia si´ od innych, uczestniczenia w czymÊ wyjàtkowym.
Z wielkà serdecznoÊcià cytowa∏a rady dotyczàce zachowaƒ i po-
staw przekazywane przez Panie Monik´ Sakiel (ówczesnego
skarbnika) i mgr Danut´ Lysko. 

Mgr Maria Brzeziƒska wskaza∏a, i˝ jej kadencje (III i IV)
przypad∏y na inne czasy, w których jednak nadal kontynuowano
fundamenty tego, co by∏o najlepsze i wartoÊciowe w I i II kaden-
cji. W okresie strajków g∏odowych w szpitalach, Izba wspiera∏a
i pomaga∏a swoich cz∏onków. PodkreÊli∏a równie˝, ˝e dzisiejszy
czas umo˝liwia korzystanie ze Êrodków unijnych i finansowanie
kszta∏cenia piel´gniarek i po∏o˝nych. Swoje podzi´kowania skie-
rowa∏a do Pani Urszuli Wolny i wszystkich Pe∏nomocnych Przed-
stawicieli ORPiP w Katowicach za ich si∏´, wytrwa∏oÊç, zrozu-
mienie i poparcie przez Êrodowisko.

Od poczàtku istnienia samorzàdu nieoceniony wk∏ad w∏o˝y∏a
w jego dzia∏anie mgr Czes∏awa Brylak-KozdraÊ. Wiceprzewodni-
czàca aktualnej kadencji Okr´gowej Rady w swoim wystàpieniu
zaakcentowa∏a, ˝e „tkwi w nas si∏a, którà musimy bardziej ekspo-
nowaç”. Wspomina∏a, ˝e poczàtki samorzàdnoÊci by∏y bardzo
trudne. „Trwa∏a walka o wszystko”, o ustaw´, o samodzielne po-
mieszczenia, które by∏y w poczàtkowym okresie cz´sto zmieniane.
Przypomnia∏a, ˝e pierwsze spotkania organizowa∏a ówczesna Pie-
l´gniarka Wojewódzka Teresa Wartak z Alicjà Kuchtà, Marià
Kawczyk i Danutà Rudzkà-Cesarz. Przypomnia∏a, ˝e w
poczàtkowym okresie tworzenia samorzàdu trwa∏ wyraêny spór
wokó∏ propozycji zawartych w dwu projektach ustawy o samorzà-
dzie – Krystyny Sienkiewicz i Polskiego Towarzystwa Piel´gniar-
skiego reprezentowanego ówczeÊnie przez mgr Urszul´ Krzy˝a-
nowskà-¸agowskà. W rozmowach i ostatecznych ustaleniach
zwyci´˝y∏ jednak rozsàdek i dobro zawodów. 

Pani Przewodniczàca dr Mariola Bartusek podkreÊli∏a istotny
wk∏ad liderek samorzàdu we wspó∏czesny jego obraz, ale i ogrom
si∏ tych wszystkich, którzy tak˝e i dziÊ z du˝ym zaanga˝owaniem
pracujà na rzecz samorzàdu. Wiele si´ dziÊ zmieni∏o, rozszerzy∏ si´
zakres samopomocy piel´gniarkom i po∏o˝nym, kszta∏cenia pody-
plomowego czy pozyskiwania Êrodków na rzecz wsparcia naszego
Êrodowiska. „DziÊ my tworzymy histori´ jutra. Dzia∏amy w czasach

nieustajàcych przemian w sektorze ochrony zdrowia, w czasach nie∏a-

twych. By temu sprostaç, wraz z up∏ywem lat stawiamy sobie coraz wy˝-

szà poprzeczk´. Musimy tworzyç jednoÊç, bo w jednoÊci jest si∏a. A we

wspólnym dzia∏aniu wa˝ne jest poczucie si∏y i godnoÊci. Czerpmy wi´c

wiedz´ od innych i podejmujmy màdre decyzje nie obarczone b∏´dem po-

st´powania”. 

Urzekajàcym uzupe∏nieniem spotkania by∏y ogl´dziny OÊrod-
ka Kszta∏cenia, tych, którzy nie mieli jeszcze tej przyjemnoÊci.
Warto w tym miejscu przypomnieç, i˝ jesteÊmy w∏aÊcicielami
OÊrodka Kszta∏cenia w ¸aziskach Górnych, który zosta∏ zakupio-
ny dla integracji i organizacji kszta∏cenia podyplomowego piel´-
gniarek i po∏o˝nych. Du˝a sala konferencyjna, du˝a sala rekre-
acyjna, 6 sal do zaj´ç w 30-osobowych grupach, cz´Êç administra-
cyjna i konsumpcyjna, zaplecze sanitarno-higieniczne stwarzajà
doskona∏e warunki do nauki i spotkaƒ towarzyskich. Kolorysty-
ka wn´trz urzeka smakiem, estetykà i starannoÊcià wykoƒczenia
najdrobniejszych detali. Teren wokó∏ oÊrodka sprzyja równie˝ re-
kreacji. 

Tutaj odby∏y si´ ju˝ pierwsze spotkania, planowane sà szkole-
nia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz konferencje. Za-
praszamy Kole˝anki i Kolegów do udzia∏u w spotkaniach oraz
zg∏aszania si´ na pierwsze kursy planowane w nowym OÊrodku
w 2011 roku, których wykaz prezentujemy na stronie interneto-
wej Izby. Wierzymy, ˝e màdroÊç nauki, wzmocniona jednoÊcià po-
zwoli nam osiàgnàç wy˝yny piel´gniarstwa.

Krystyna ¸ukasz-Paluch

Przewodniczàca III i IV kadencji, 
mgr Maria Brzeziƒska.
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Ateraz czekajà nas obchody Jubileuszu XX-lecia samorzàdu zawodowego. Jubileusz ten jest rocznicà godnà zapami´tania i odpo-
wiedniego uczczenia. To moment, w którym mamy rzadkà okazj´ zwróciç uwag´ spo∏eczeƒstwa, mediów, polityków na problemy

naszych zawodów, ich plusy i minusy.

Patronat honorowy nad Jubileuszem przyj´li: 
Wojewoda Âlàski – Zygmunt ¸ukaszczyk

Marsza∏ek Województwa Âlàskiego – Bogus∏aw Piotr Âmigielski

Prezydent Miasta Katowice – Piotr Uszok

Prezydent Miasta Zabrze – Ma∏gorzata Maƒka-Szulik

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej – Jadwiga Pyszkowska

Radna Sejmiku Województwa Âlàskiego – Ludgarda Buzek

Pose∏ na Sejm RP – Izabela Kloc

Pierwsze wspomnienia…
Wa˝nym elementem Jubileuszowej Gali jest wr´czenie odznaczeƒ za zas∏ugi dla naszego kraju, regionu, samo-

rzàdu. W tym roku, na wniosek Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, 135 osób

uhonorowane zostanie w∏aÊnie podczas Jubileuszu, bo m.in. w ten sposób chcemy wyraziç im swojà wdzi´cznoÊç. 

Wszystkim odznaczonym i wyró˝nionym serdecznie gratulujemy, 
˝yczymy wszelkiej pomyÊlnoÊci i wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do za∏o˝onego celu!!!

Medal Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
za D∏ugoletnià S∏u˝b´ 

Nadawany jest za wzorowe, wyjàtkowo
sumienne wykonywanie obowiàzków
wynikajàcych z pracy zawodowej w s∏u˝-
bie Paƒstwa.

Z∏ote Medale za D∏ugoletnià S∏u˝b´ po
30 latach pracy zawodowej otrzyma∏y:

• Anna Brenk – Zespó∏
Opieki Zdrowotnej
w Wodzis∏awiu Âlàskim

• Czes∏awa Brylak-Koz-
draÊ – SP Zak∏ad Lecz-
nictwa Ambulatoryjnego
„Moja Przychodnia” Ka-
towice

• Jolanta Chudzik – ˚∏o-
bek Miejski w Katowi-
cach

• Maria Fràckowiak –
NZOZ Chorzów

• Jadwiga Kazus – SP
CSK Âlàskiego Uniwer-
sytetu Medycznego im.
prof. Kornela Gibiƒskie-
go w Katowicach

• Urszula Kupka – Zespó∏
Opieki Zdrowotnej
w Wodzis∏awiu Âlàskim

• Gra˝yna Morawska –
NZOZ Vito-Med Sp.
z o.o. Gliwice

• Ma∏gorzata Mróz –
SPSK im. A. Miel´ckiego
Âlàskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowi-
cach

• Jolanta Niemiec –
NZOZ Szpital Wielospe-
cjalistyczny Sp. z o.o.
w Gliwicach

• Maria P∏onka – SPSK
Nr 5 Âlàskiego Uniwer-
sytetu Medycznego
w Katowicach

• Danuta Rudzka-Cesarz –
SPSK im. A. Miel´ckiego
Âlàskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowi-
cach

• Alicja Spandel – Zespó∏
Opieki Zdrowotnej
w Wodzis∏awiu Âlàskim

• Danuta Âwierczyna –
NZOZ Szkol-Medical
w Bytomiu

• Jadwiga Zasuƒ – Okr´-
gowa Izba Piel´gniarek
i Po∏o˝nych w Katowi-
cach

Gala Jubileuszowa
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• Krystyna Zok – SP Wo-
jewódzki Szpital Chirur-
gii Urazowej im. dr. Ja-
nusza Daaba w Pieka-
rach Âlàskich

Odznaka Honorowa 
„Za Zas∏ugi 
dla Ochrony Zdrowia”

Odznaka jest szczegól-
nym wyró˝nieniem i mo-
˝e byç nadawana oso-
bom fizycznym, tak˝e
cudzoziemcom, w uzna-

niu ich osiàgni´ç w zakresie: 
1) wprowadzania post´pu w metodach

diagnostycznych, terapeutycznych i re-
habilitacyjnych; 

2) ochrony zdrowia ludnoÊci; 
3) poprawy warunków zdrowotnych i hi-

gienicznych; 
4) profilaktyki, promocji zdrowia i oÊwia-

ty zdrowotnej; 
5) kszta∏cenia lub podnoszenia kwalifika-

cji pracowników ochrony zdrowia; 
6) wybitnych osiàgni´ç i nienagannej pra-

cy w resorcie zdrowia; 
7) wdra˝ania i usprawniania metod pracy

w jednostkach ochrony zdrowia; 
8) rozwoju produkcji Êrodków farmaceu-

tycznych, materia∏ów medycznych
i urzàdzeƒ medycznych oraz nadzoru
nad ich jakoÊcià; 

9) rozwoju farmacji szpitalnej. 

Odznak´ Honorowà „Za Zas∏ugi dla
Ochrony Zdrowia” nadanà przez Mi-
nistra Zdrowia otrzymali:

• Ma∏gorzata Baran – Ho-
spicjum Cordis w So-
snowcu

• Izolda Bombik-G∏ogow-
ska –  emerytowany pra-
cownik Zespo∏u Opieki
Zdrowotnej w Wodzis∏a-
wiu Âlàskim

• Jolanta Bonk – Przy-
chodnia Rejonowa SP
ZOZ Ruda Âlàska

• Kazimiera Brzózka – SP
ZOZ Szpital Wielospe-
cjalistyczny w Jaworznie

• Zyta Cempulik – emery-
towany pracownik Ze-
spo∏u Opieki Zdrowotnej
w Wodzis∏awiu Âlàskim

• Ma∏gorzata Chwalik – SP
Szpital Kliniczny im. A.
Miel´ckiego Âlàskiego
Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach

• Krystyna CieÊlik – Szpi-
tal Miejski w Zabrzu Sp.
z o. o.

• Joanna Czyba – Samo-
dzielny Publiczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej Ze-
spó∏ Opieki Zdrowotnej
w Âwi´toch∏owicach

• Brygida Drzyma∏a –
SPSK im. A. Miel´ckiego
Âlàskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowi-
cach

• Stefania Dygu∏a – Samo-
dzielny Publiczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej Ze-
spó∏ Opieki Zdrowotnej
w Âwi´toch∏owicach

• Anna Dyl – SPSK Nr 7
SUM w Katowicach Gór-
noÊlàskie Centrum Me-
dyczne im. prof. Leszka
Gieca

• Teresa Dylàg – emeryto-
wany pracownik Górni-
czego Zespo∏u Opieki
Zdrowotnej w Katowi-
cach

• Bo˝ena Eksner – SP
Szpital Kliniczny im. A.
Miel´ckiego Âlàskiego
Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach

• Urszula Faruga – Samo-
dzielny Publiczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej Ze-
spó∏ Opieki Zdrowotnej
w Âwi´toch∏owicach

• Kornelia Fick – Samo-
dzielny Publiczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej Ze-
spó∏ Opieki Zdrowotnej
w Âwi´toch∏owicach

• Ewa Frenkiel-Zydek –
Wielospec ja l i s tyczny
Szpital Powiatowy S.A.
w Tarnowskich Górach

• Maria Gebauer – Samo-
dzielny Publiczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej Ze-
spó∏ Opieki Zdrowotnej
w Âwi´toch∏owicach

• Wies∏awa Goralczyk –
SP Szpital Kliniczny im.
A. Miel´ckiego Âlàskiego
Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach

• Barbara Goraus – SP
ZOZ Zespó∏ Szpitali
Miejskich w Chorzowie

• Maria Jarosz – emeryto-
wany pracownik Szpitala
Specjalistycznego Nr 1
w Bytomiu

• Ewa Jejda – SP Szpital
Kliniczny im. A. Miel´c-
kiego Âlàskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Ka-
towicach

• Henryka Johna – Zespó∏
Opieki Zdrowotnej w Ry-
du∏towach

• Maria Knio∏a – Woje-
wódzki Szpital Specjali-
styczny Nr 4 w Bytomiu

• Zofia Konopka – SP
ZOZ Szpital Wielospe-
cjalistyczny w Jaworznie

• El˝bieta Kopczyƒska –
emerytowany pracownik
Âlàskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowi-
cach

• Karina Kordula-Maczuch
– SP Zak∏ad Opieki
Zdrowotnej Zespó∏ Opie-
ki Zdrowotnej w Âwi´to-
ch∏owicach
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• El˝bieta Kosma∏a – SP
ZOZ Zespó∏ Szpitali
Miejskich w Chorzowie

• Krystyna Kowalczyk –
SP Zak∏ad Opieki Zdro-
wotnej Zespó∏ Opieki
Zdrowotnej w Âwi´to-
ch∏owicach

• Barbara Krawczyk –
SPSK im. A. Miel´ckiego
Âlàskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowi-
cach

• Gabriela Kruczek –
SPSK Nr 7 SUM w Ka-
towicach GórnoÊlàskie
Centrum Medyczne im.
prof. Leszka Gieca

• Ewelina Kruszniewska –
NZOZ Szpital Wielospe-
cjalistyczny Sp. z o. o.
w Gliwicach

• Irena Kupka – Samo-
dzielny Publiczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej Ze-
spó∏ Opieki Zdrowotnej
w Âwi´toch∏owicach

• Czes∏awa Kurda – ˚∏o-
bek Miejski w Katowi-
cach

• Halina Kwarciak – SP
Szpital Kliniczny im. A.
Miel´ckiego Âlàskiego
Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach

• Jadwiga Lachowska – SP
ZOZ Paƒstwowy Szpital
dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych w Rybniku

• Daniela Ligocka – SP
ZOZ Zespó∏ Szpitali
Miejskich w Chorzowie

• Jolanta Lubina – Woje-
wódzki Szpital Specjali-
styczny Nr 1 w Tychach

• Margot ¸ój – Samodziel-
ny Publiczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej Ze-
spó∏ Opieki Zdrowotnej
w Âwi´toch∏owicach

• Barbara Majgier –
NZOZ Szpital Wielospe-
cjalistyczny Sp. z o. o.
w Gliwicach

• Jolanta Mamla – ˚∏obek
Miejski w Katowicach

• Barbara Matuszek – Ze-
spó∏ Opieki Zdrowotnej
w Rydu∏towach

• Beata Naworska – Âlàski
Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

• Irena Nowak – Samo-
dzielny Publiczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej Ze-
spó∏ Opieki Zdrowotnej
w Âwi´toch∏owicach

• Mariola Paliga – Powiato-
wa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Rudzie
Âlàskiej

• Jolanta Palka – SPSK im.
A. Miel´ckiego Âlàskiego
Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach

• Danuta Pelc – Szpital
Specjalistyczny Nr 1
w Bytomiu

• Bernadeta Pieczka – Sa-
modzielny Publiczny Za-
k∏ad Opieki Zdrowotnej
Zespó∏ Opieki Zdrowot-
nej w Âwi´toch∏owicach

• Krystyna Piontek – Ze-
spó∏ Opieki Zdrowotnej
w Rydu∏towach

• Ewa Prachniak – SPSK
im. A. Miel´ckiego Âlà-
skiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach

• Barbara Rajtor – Samo-
dzielny Publiczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej Ze-
spó∏ Opieki Zdrowotnej
w Âwi´toch∏owicach

• Maria Rysiak – SP ZOZ
Szpital Wielospecjali-
styczny w Jaworznie

• Kornelia Sauer – Zespó∏
Opieki Zdrowotnej w Wo-
dzis∏awiu Âlàskim

• Bogumi∏a Skop – NZOZ
„Avimed” Sp. z o. o.
w Bytomiu

• Renata Smok – SP Szpi-
tal Kliniczny im. A. Mie-
l´ckiego Âlàskiego Uni-
wersytetu Medycznego
w Katowicach

• Krystyna Stencel – eme-
rytowany pracownik Ze-
spo∏u Opieki Zdrowotnej
w Wodzis∏awiu Âlàskim

• Gabriela St´pieƒ – SP
ZOZ Zespó∏ Szpitali
Miejskich w Chorzowie

• Ilona Szafranek – Samo-
dzielny Publiczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej Ze-
spó∏ Opieki Zdrowotnej
w Âwi´toch∏owicach

• Jolanta Szala – NZOZ
Szpital Wielospecjali-
styczny Sp. z o. o. w Gli-
wicach

• Norbert Szolc – Szpital
Miejski w Siemianowi-
cach Âlàskich

• Miros∏awa Szwajca – SP
Szpital Kliniczny im. A.
Miel´ckiego Âlàskiego
Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach
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• Gra˝yna Toczek – NZOZ
Szpital Wielospecjali-
styczny Sp. z o. o. w Gli-
wicach

• Gra˝yna Tosza – SP
ZOZ Szpital Wielospe-
cjalistyczny w Jaworznie

• Maria Urbaƒska-Grzego-
rzek – SP Szpital Kliniczny
im. A. Miel´ckiego Âlàskie-
go Uniwersytetu Medycz-
nego w Katowicach

• Irena Wawrzyczny – eme-
rytowany pracownik Ze-
spo∏u Opieki Zdrowotnej
w Wodzis∏awiu Âlàskim

• Bo˝ena Wilczek – NZOZ
Piel´gniarstwo Rodzinne
Sp. J. Tychy

• Janina Witkowska – Sa-
modzielny Publiczny Za-
k∏ad Opieki Zdrowotnej
Zespó∏ Opieki Zdrowot-
nej w Âwi´toch∏owicach

• Ilona Zawisza – Woje-
wódzki Szpital Specjali-
styczny Nr 1 w Tychach

• Halina Ziaja – SPSK im.
A. Miel´ckiego Âlàskiego
Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach

„Odznaka Honorowa 
za Zas∏ugi 
dla Województwa 
Âlàskiego”

„Odznak´ Honorowà za Zas∏ugi dla Woje-
wództwa Âlàskiego” nadaje si´ osobom fi-
zycznym oraz instytucjom paƒstwowym,
jednostkom samorzàdu terytorialnego,
przedsi´biorcom, organizacjom spo∏ecz-
nym i zawodowym, które ca∏okszta∏tem
dzia∏alnoÊci, wzgl´dnie realizacjà swoich
zadaƒ na terenie województwa Êlàskiego
przyczyni∏y si´ do gospodarczego, kultu-
ralnego i spo∏ecznego rozwoju wojewódz-
twa.

Z∏otà „Odznak´ Honorowà za Zas∏ugi
dla Województwa Âlàskiego” otrzyma∏y:

• Mariola Bartusek –
Okr´gowa Izba Piel´-
gniarek i Po∏o˝nych
w Katowicach

• Gra˝yna Franek – Âlàski
Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Srebrnà „Odznak´ Honorowà za Za-
s∏ugi dla Województwa Âlàskiego”
otrzyma∏y:

• Joanna Kuênik – Woje-
wódzki Szpital Specjali-
styczny Nr 2 w Jastrz´-
biu Zdroju

• Wies∏awa Paszenda – SP
ZOZ Paƒstwowy Szpital
Dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych w Rybniku

• Wies∏awa Sieczka – Wo-
jewódzki Szpital Specjali-
styczny Nr 1 im. prof. Jó-
zefa Gasiƒskiego w Ty-
chach

• Ewa Tobor – Âlàski Uni-
wersytet Medyczny
w Katowicach

„Odznaka za Zas∏ugi 
dla samorzàdu 
piel´gniarek i po∏o˝nych”

„Odznaka za Zas∏ugi dla samorzàdu piel´-
gniarek i po∏o˝nych” jest wyró˝nieniem przy-
znawanym cz∏onkom samorzàdu w uznaniu
za ich szczególne osiàgni´cia w pracy samo-
rzàdowej i na rzecz samorzàdu.

„Odznak´ za Zas∏ugi dla samorzàdu
piel´gniarek i po∏o˝nych” otrzyma∏y:

• Krystyna Badura – SP
Szpital Kliniczny im. A.
Miel´ckiego Âlàskiego
Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach

• Hanna Ch∏opecka – Ze-
spó∏ Policealnych Szkó∏
Medyczno-Spo∏ecznych
w Bytomiu

• Renata Ciemierz – SPSK 
Nr 6 SUM w Katowicach
GórnoÊlàskie Centrum
Zdrowia Dziecka im. Ja-
na Paw∏a II

• Hanna Dobrowolska –
Okr´gowa Izba Piel´gnia-
rek i Po∏o˝nych w Kato-
wicach

• Marta Dyduch – Szpital
Specjalistyczny Nr 2
w Bytomiu

• Violetta Dytko – NZOZ
„Salus” Sp. z o.o. w Ksià-
˝enicach

• Bo˝ena Fajfer – SP ZOZ
Szpital Powiatowy Psz-
czyna

• Barbara Figura – NZOZ
Szpital Miejski w Rudzie
Âlàskiej Sp. z o.o.

• Janina Flaga – Centrum
Medyczne Szopienice Sp.
z o.o.

• Anna Folta – Centrum
Medyczne Szopienice Sp.
z o.o.

• Barbara Gardyjas –
NZOZ Pro Feminae s.c.
Opieka Po∏o˝niczo-Piel´-
gniarska w RybnikuJu
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• Maria Gazy – emeryto-

wany pracownik Zak∏adu
Lecznictwa Ambulatoryj-
nego w Sosnowcu

• Zuzanna Grzywna – eme-
rytowany pracownik Za-
k∏adu Lecznictwa Ambu-
latoryjnego w Sosnowcu

• Izabela Hodys – NZOZ
Szpital Miejski w Rudzie
Âlàskiej Sp. z o.o.

• Aniela Jakutowicz – SP
ZOZ Szpital Powiatowy
Pszczyna

• Zofia Kamiƒska – emery-
towany pracownik Zak∏a-
du Lecznictwa Ambulato-
ryjnego w Bytomiu

• Krystyna Klimaszewska
– Szpital Rejonowy im.
dr. Józefa Rostka w Raci-
borzu

• Bo˝ena Klof – Szpital
Specjalistyczny Nr 2
w Bytomiu

• Ewa Kornacka – NZOZ
Szpital Miejski w Rudzie
Âlàskiej Sp. z o.o.

• Lidia Kulawik – SP Za-
k∏ad Lecznictwa Ambula-
toryjnego „Moja Przy-
chodnia” Katowice

• El˝bieta Kusz – Âlàskie
Centrum Chorób Serca
w Zabrzu

• Justyna Lukanek – Dom
Pomocy Spo∏ecznej p.w.
Êw. Józefa w Lyskach

• Miros∏awa Malara –
SPSK Nr 6 SUM w Kato-
wicach GórnoÊlàskie Cen-
trum Zdrowia Dziecka
im. Jana Paw∏a II

• Ma∏gorzata Mzyk-Klim-
czyk – Bytomskie Cen-
trum Medyczne Jedynka
Sp. z o.o. 

• Ma∏gorzata Nowak – Wo-
jewódzki Szpital Specjali-
styczny Nr 1 im. prof. Jó-
zefa Gasiƒskiego w Ty-
chach

• Jadwiga Pastuszka – Za-
k∏ad Lecznictwa Ambula-
toryjnego w Sosnowcu

• Marta Piórkowska – Po-
wiatowy Zespó∏ Zak∏a-
dów Opieki Zdrowotnej
w B´dzinie

• Wioleta P∏ócienniczak –
SP Szpital Kliniczny im.
A. Miel´ckiego Âlàskiego
Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach

• Krystyna Postulka – eme-
rytowany pracownik Za-
k∏adu Lecznictwa Ambu-
latoryjnego w Zabrzu

• Renata Póda – Samo-
dzielny Publiczny Szpital
Miejski w Sosnowcu

• Zofia Pra˝ak – SP Szpital
Kliniczny im. A. Miel´c-
kiego Âlàskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Ka-
towicach

• Irena Pude∏ko – Woje-
wódzki OÊrodek Reuma-
tologiczno-Rehabilitacyj-
ny Uzdrowisko Gocza∏-
kowice-Zdrój

• Paulina Reinhard –
SPSK im. A. Miel´ckiego
Âlàskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowi-
cach

• Gra˝yna Sajewicz – Wo-
jewódzki Szpital Specjali-
styczny Nr 3 w Rybniku

• Mariola Schier – SP
ZOZ Zespó∏ Szpitali
Miejskich w Chorzowie

• Bogus∏awa Serzysko –
Âlàskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu

• Bogus∏awa Siciarz – 106
Szpital Wojskowy z Przy-
chodnià - SP ZOZ

• Gabriela Spyra – SP
ZOZ Szpital Powiatowy
Pszczyna

• Bronis∏awa Stachoƒ – SP
ZOZ Szpital Powiatowy
Pszczyna

• Anna Stolarczyk – SPSK
im. A. Miel´ckiego Âlà-
skiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach

• Maria Szmyra – NZOZ
Zak∏ad Opiekuƒczo-
Leczniczy Dom Âw. Jó-
zefa w Katowicach

• Anna Szweda – SP ZOZ
Szpital Powiatowy Psz-
czyna

• Jolanta Tetkowska –
NZOZ Szpital Miejski
w Rudzie Âlàskiej Sp.
z o.o.

• Jolanta Waksmundzka –
SPSK Nr 5 Âlàskiego
Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach

• Urszula Witoszek – eme-
rytowany pracownik SP
ZOZ Szpitala Powiato-
wego w Pszczynie

• Irena W∏odarczyk NZOZ
Szpital Miejski w Rudzie
Âlàskiej Sp. z o.o.
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Organizujemy uroczystoÊci
z okazji naszych
Êwiàt zawodowych

20 lat razem!!!Ju
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Jubileusz to tak˝e moment – gdy mamy okazj´ do dobrej, zas∏u˝onej zabawy. 

Tegoroczny Mi´dzynarodowy Dzieƒ Piel´gniarek i Dzieƒ Po∏o˝nej b´dzie niezwyk∏y i trwajàcy kilka dni.

Dla Was Okr´gowa Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych organizuje wspania∏y koncert z nagrodami!!! 

13 maja w Zabrzaƒskim Domu Muzyki i Taƒca, 

na przekór wszystkim przesàdom, wystàpi najbardziej energetyczny polski zespó∏: Zakopower!!! 

PisaliÊmy ju˝, ˝e muzyka pe∏na energii i màdre teksty ekspresyjnie zaÊpiewane przez charyzmatycznego

Sebastiana Karpiela-Bu∏eck´ – to koncert o randze kultowego wydarzenia muzycznego.

Zakopower to zespó∏ za∏o˝ony przez skrzypka Sebastiana Karpiela Bu∏eck´, oprócz niego grup´ stanowià: Wojciech Topa, Bartek Kudasik, Józef Chyc-

Scepon, Piotr Rychlec, Tomasz Krawczyk, Micha∏ Tràbski i ¸ukasz Moskal. Trzon zespo∏u stanowà muzycy grajàcy tradycyjnà, góralskà muzyk´, uta-

lentowani, cenieni na Podhalu, grajàcy razem od kilkunastu lat. Zdobywcy presti˝owych nagród, wspó∏pracujàcy ze wspania∏ymi muzykami, m.in. ze

Zbigniewem Namys∏owskim, Vitoldem Rekiem, Wojciechem Waglewskim, Joachimem Menclem, Zbigniew´m Praisnerem, Annà Tretter. Tym razem za-

grajà dla nas!!!
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PoÊwi´cenie sztandaru
i Festyn Rodzinny

Po dniu wytchnienia zapraszamy na uczt´ duchowà. W dniu 15 maja, o godz. 12.00 w Archikatedrze

Chrystusa Króla w Katowicach, odb´dzie si´ uroczysta Jubileuszowa Msza Âw. z poÊwi´ceniem naszego

sztandaru. Opraw´ muzycznà wykona znany ju˝ nam z uroczystoÊci Chór Mieszany „Ogniwo”

Chór „Ogniwo” przygotuje Msz´ Koronacyjnà Mozarta. Podczas Mszy Âw. odb´dzie si´ uroczyste

poÊwi´cenie sztandaru OIPiP w Katowicach. Sztandar jest dla nas symbolem samodzielnoÊci, samorzàd-

noÊci i dumy zawodowej piel´gniarek i po∏o˝nych.
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Po uroczystej Mszy Âw. zapraszamy na Festyn Rodzinny, podczas którego odb´dzie si´ konkurs plastyczny:

„Moja Mama Piel´gniarka!!! Moja Mama Po∏o˝na!!!

Ju˝ dziÊ zaproÊcie swoje pociechy do udzia∏u w konkursie, czekajà cenne nagrody!!!
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Zapraszamy do obejrzenia i wys∏uchania m∏odszych i nieco dojrzalszych artystów, którzy
specjalnie dla nas przygotowali swoje wyst´py. WÊród wykonawców znajdà si´ m.in.:

• Rudzianie MCK Ruda Âlàska

• Sierra, Estra, Ekspresja zespo∏y taneczne z RSM Muza w Rudzie Âlàskiej

• Zespó∏ „Belcanto” ze Szko∏y Podstawowej Nr 48 w Katowicach

• Podopieczni Stowarzyszenia Przyjació∏ Dzieci Osieroconych – Zespól „Kropelka” 

• Podopieczni OÊrodka NajÊwi´tszego Serca Jezusa z Rudy Âlàskiej

• Zespó∏ Sygnalistów MyÊliwskich z Zespo∏u Szkó∏ LeÊnych i Ekologicznych im. Stanis∏awa Morawskiego w Brynku

• Klub Sportowo-Rekreacyjny Spartakus 

• Sekcja karate Kyokushin

• Trijo Malec: Barbara, Krzysztof i Micha∏ Malec z Rudy Âlàskiej

Podczas ca∏ego Festynu uczestniczàcy doroÊli b´dà mogli wykonaç badania profilaktyczne, 

a tymczasem pociechy b´dà si´ Êwietnie bawi∏y. 

Gry i zabawy z nagrodami – to najlepsza gwarancja dobrego majowego popo∏udnia. 

A na koniec Niespodzianka: nasz wieczór uÊwietni koncert zespo∏u Universe!!!
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Podczas wszystkich uroczystoÊci, w ka˝dym miejscu, b´dà z nami przedstawiciele fun-
dacji i hospicjów obejmujàcych opiekà dzieci i m∏odzie˝. 

B´dà z nami:
• Fundacja Iskierka

• Fundacja Âlàskie Hospicjum dla Dzieci w Pszczynie

• Hospicjum Cordis

Ka˝dy wolontariusz b´dzie mia∏ przy sobie identyfikator i legitymacj´.

To dla nich przygotowujemy zbiórk´ pieni´˝nà, dzi´ki której zebrane Êrodki wesprà ich w tak trudnym okre-

sie ˝ycia. Kochane dzieci, drodzy rodzice, có˝ to by∏oby dla nas za Êwi´to, gdybyÊmy byli sami. 

Zapraszamy was!!! Bàdêcie z nami!!!

A wszystkim ludziom o go∏´bim sercu mówimy: Kochani!!! Nie mo˝e i was tu zabraknàç!!! Ka˝da z∏o-

tówka, to cenny dar dla dzieci. I za ten dar z serca dzi´kujemy.

Szczegó∏owe informacje znajdziecie w biuletynie, na naszej stronie internetowej oraz u pe∏nomocnych przed-

stawicieli. Ju˝ dziÊ serdecznie zapraszamy!!!

Nasze uroczystoÊci w du˝ej mierze odb´dà si´ dzi´ki wsparciu i zaanga˝owaniu wie-
lu osób i firm:

W mi´dzyczasie po po∏udniu tego dnia zapraszamy na uroczyste otwarcie naszego OÊrodka Kszta∏cenia

w ¸aziskach Górnych. Tu krótko wspomnimy histori´ naszego samorzàdu organizujàc wystaw´ Nasza Hi-

storia…, tu te˝ podejmujemy krok do przodu: przez nauk´ i doÊwiadczenie do przysz∏oÊci. ObecnoÊç studen-

tów Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz piel´gniarek i po∏o˝nych czynnych zawodowo

po∏àczy teraêniejszoÊç z przysz∏oÊcià. Bo dziÊ my tworzymy histori´ przysz∏oÊci. 

Czas wytchnienia wype∏ni koncert Grzegorza Majzel Trio wraz z prowadzàcym Jackiem ¸apotem.
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I Kadencja Samorzàdu 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych (1991-1995)
W trakcie obrad Pierwszego Okr´gowego
Zjazdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Katowicach w dniu 24 wrzeÊnia 1991
roku wybrano Pierwsze organy naszego,
zawodowego samorzàdu.

Przewodniczàcà Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
zosta∏a Ma∏gorzata Lipiƒska

W sk∏ad Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych weszli:
• Edward Bo˝ek – Wiceprzewodniczàcy
• Maria Kawczyk – Wiceprzewodniczàca
• Czes∏awa Brylak-KozdraÊ – Sekretarz
• Zofia Dobroczyƒska – Sekretarz
• Danuta Karczewska – Skarbnik

• Janusz Badura
• Zbigniew Baraƒski
• Gra˝yna D´biec-Skibiƒska
• Teresa Dylàg
• Maria Fràckowiak
• Anna Grelowska
• Anita Gryniewicz
• Teresa Korczyk
• Melania Kotlarczyk
• Jolanta Lesiczka
• Danuta Lysko
• Ma∏gorzata MaÊlanka
• Edyta Nalepa
• El˝bieta Nowakowska
• Halina Ochodek
• Helena Orszulak
• Monika Sakiel
• Zygmunt Szojer
• Maria Trzeciak
• Urszula Wolny

Przewodniczàcym Okr´gowej Komisji Rewizyjnej 
zosta∏ Henryk Sendobry

W sk∏ad Okr´gowej Komisji Rewizyjnej wesz∏y:
• Anna Janik
• Jadwiga Kazus
• Halina Kraczmer
• Barbara Krawczyk
• Krystyna Kornas
• Bogus∏awa Krupa
• El˝bieta Kucera

• Gabriela Kuna
• Zofia Ochocka

Okr´gowym Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej 
zosta∏a Anna ˚erucha-Swinarew 
Zast´pcami Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej wybrano:
• El˝biet´ Laskowskà
• Urszul´ Noras
• Mari´ Rapacz

Przewodniczàcà Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych
zosta∏a Teresa Kubicka
W sk∏ad Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych weszli:
• Halina Adamczyk
• Anna Brosz
• Gra˝yna Gaj
• Mariusz Górnicki
• El˝bieta Grzywa
• Danuta Jakubowska
• Wanda J´drocha
• Barbara Kochanowska
• Urszula Ko∏odziej
• Krystyna Konopka
• Bo˝ena Koszelska
• Ma∏gorzata Kruk
• Urszula Kuc
• Teresa Kuprewicz
• Urszula Michalska
• Bo˝ena Murdza
• Gra˝yna Nowak
• Hanna Paszko
• Teresa Rzychoƒ

II Kadencja Samorzàdu 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych (1995-1999)
Okr´gowy Zjazd 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach
w dniu 19 wrzeÊnia 1995 roku wybra∏
organy na kolejnà kadencj´.

Przewodniczàcà Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
zosta∏a ponownie Ma∏gorzata Lipiƒska

W sk∏ad Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych weszli:
• Czes∏awa Brylak-KozdraÊ – Wiceprzewodniczàca
• Zofia Dobroczyƒska – Wiceprzewodniczàca
• Danuta Lysko – Wiceprzewodniczàca
• Urszula Wolny – Sekretarz
• Monika Sakiel – Skarbnik

Organy samorzàdu
zawodowego od I do V kadencji
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• Zbigniew Baraƒski
• Maria Brzeziƒska
• Beata Cholewka
• Maria Fràckowiak
• Maria Kawczyk
• Jadwiga Kazus
• Iwona Kowalik
• Wanda Kuczera
• Sylwia Lutarewicz
• Ma∏gorzata MaÊlanka
• Gra˝yna Morawska
• Stanis∏awa Petrolewicz
• Anna Rak-Wójcik
• Danuta Rudzka-Cesarz
• Zygmunt Szojer
• Maria Trzeciak
• Urszula Wodzis∏awska
• Janina Wojtczak
• El˝bieta Zaucha
• Barbara Zo∏a

Przewodniczàcà Okr´gowej Komisji Rewizyjnej 
zosta∏a Anna Janik

W sk∏ad Okr´gowej Komisji Rewizyjnej wesz∏y:
• Ma∏gorzata Gawron
• Maria Gwóêdê
• Jadwiga Kraczkowska
• El˝bieta Kucera
• Zofia Ku∏agowska
• Gabriela Kuna
• Urszula Milka
• Alicja Piàtek
• Iwona Polaƒska
• Aleksandra Stachowicz

Okr´gowym Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
zosta∏a Anna ˚erucha-Swinarew

Zast´pcami Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej wybrano:
• Janin´ Bokuniewicz-Bartyƒskà
• El˝biet´ Kapa∏´
• Mari´ Rapacz

Przewodniczàcà Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych
zosta∏a Teresa Kubicka

W sk∏ad Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych weszli:
• Ma∏gorzata Faroƒ
• Mariusz Górnicki
• Halina Hadam
• Helena Hetmaƒczyk
• Danuta Jakubowska
• Barbara Kochanowska
• Krystyna Konopka
• Bo˝ena Murdza
• Witold Szawiƒski
• Maria Zarembska

III Kadencja Samorzàdu 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych (1999-2003)
Okr´gowy Zjazd Piel´gniarek 
i Po∏o˝nych 
w Katowicach w dniu 27 paêdziernika
1999 roku wybra∏:

Przewodniczàcà Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
zosta∏a Maria Brzeziƒska

W sk∏ad Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych weszli:
• Bogus∏awa Zapotoczny – Wiceprzewodniczàca
• Urszula Wolny – Sekretarz
• Maria Grabowska – Skarbnik

• Ma∏gorzata Baran
• Czes∏awa Brylak-KozdraÊ
• Wies∏awa Domin
• Teresa Dylàg
• Maria Dymarczyk
• Maria Fràckowiak
• Maria Kawczyk
• Jadwiga Kazus
• Ryszard Krzy˝aƒski
• Wanda Kuczera
• Daniela Ligocka
• Ma∏gorzata Lipiƒska
• Gra˝yna Malczyk
• Ma∏gorzata MaÊlanka
• Danuta Michalska
• Ma∏gorzata Milewska
• Gra˝yna Morawska
• Gra˝yna Nowak
• Anna Rak-Wójcik
• Zygmunt Szojer
• Janina Wojtczak
• Henryk Wójs

Przewodniczàcà Okr´gowej Komisji Rewizyjnej 
zosta∏a Anna Grelowska
W sk∏ad Okr´gowej Komisji Rewizyjnej wesz∏y:
• Daniela Bugla
• Ewelina Chrz´stek
• Maria Gwóêdê
• Zofia Kiera
• Krystyna Krawczyk
• Zofia Ku∏agowska
• Beata Naworska
• Barbara Paêdziorny
• Ma∏gorzata Wójcik
• El˝bieta Zaucha

Okr´gowym Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
zosta∏a Magdalena Zydek
Zast´pcami Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej wybrano:
• Jolant´ Mandowskà
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• Jaros∏awa Panka
• Ma∏gorzat´ Podhoreckà

Przewodniczàcà Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych
zosta∏a Gra˝yna Kruk-Kupiec
W sk∏ad Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych wesz∏y:
• Halina Hadam
• Anna K´pka
• Bogumi∏a Kr´˝elewska
• Lidia Nowaczyk-H´Ê
• Hanna Olszewska
• Irena Pardubicka
• Katarzyna Piàtek
• Danuta PleÊniak
• Iwona Sosnowska
• Maria Zarembska

IV Kadencja Samorzàdu 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych (2003-2007)
Okr´gowy Zjazd 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Katowicach w dniu 23 wrzeÊnia 2003
roku wybra∏:

Przewodniczàcà Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
zosta∏a ponownie Maria Brzeziƒska

W sk∏ad Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych weszli:
• Wies∏awa Domin – Wiceprzewodniczàca
• Urszula Wolny – Wiceprzewodniczàca
• Teresa Dylàg – Sekretarz
• Maria Grabowska – Skarbnik

• Ma∏gorzata Baran
• Czes∏awa Brylak-KozdraÊ
• Krystyna CieÊlik
• Adrian Ciu∏ek
• Zofia Dobroczyƒska
• Gra˝yna Franek
• Maria Fràckowiak
• Jadwiga Kazus
• Iwona Kowalik
• Ryszard Krzy˝aƒski
• Ma∏gorzata Lipiƒska
• Ma∏gorzata MaÊlanka
• Gra˝yna Morawska
• Ma∏gorzata Mzyk
• Hanna Paszko
• Anna Rak-Wójcik
• Anita Rzepka
• Zygmunt Szojer
• Norbert Szolc
• Bo˝ena Wilczek
• Henryk Wójs

Przewodniczàcà Okr´gowej Komisji Rewizyjnej 
zosta∏a ponownie Anna Grelowska

W sk∏ad Okr´gowej Komisji Rewizyjnej wesz∏y:
• Ewa Banasiak
• Daniela Bugla
• Ewelina Chrz´stek
• Zofia Kiera
• Zofia Ku∏agowska
• Gra˝yna Malczyk
• Beata Nowak
• Jadwiga Pastuszka
• Zofia Rynkiewicz
• Maria Zarembska

Okr´gowym Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej zosta∏
Jaros∏aw Panek

Zast´pcami Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej wybrano:
• Iwon´ Borchulskà
• Katarzyn´ Ka∏u˝´
• Bo˝en´ Krymskà
• Aleksandr´ Liszk´
• Joann´ ¸uczak
• Miros∏aw´ Pajàczek
• Ma∏gorzat´ Pohoreckà
• Renat´ Reis
• Danut´ Âwierczyn´
• Iwon´ Zygmuntowicz

Przewodniczàcà Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych
zosta∏a Danuta Rudzka-Cesarz

W sk∏ad Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych wesz∏y:
• Miros∏awa Borkowska
• Bogus∏awa DyrbuÊ
• Krystyna Hudeczek
• Anna K´pka
• Alicja Ozimek
• Hanna Olszewska
• Mariola Paliga
• Katarzyna Piàtek
• Danuta PleÊniak
• Iwona Sosnowska
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V Kadencja Samorzàdu 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych (2007-2011)
Okr´gowy Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

w Katowicach 

odby∏ si´ w dniach 19-20 listopada 2007 roku. 

Po III turach g∏osowania ˝adna z dwóch kandydatek ubiegajà-
cych si´ o funkcj´ Przewodniczàcej Okr´gowej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach nie otrzyma∏a
bezwzgl´dnej wi´kszoÊci g∏osów. 
W zwiàzku z tym do marca 2008 r. powierzono pe∏nienie 
obowiàzków Przewodniczàcej 
Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych Marii Brzeziƒskiej. 

Dnia 11 marca Okr´gowy Zjazd 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Katowicach wybra∏:

Przewodniczàcà Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
zosta∏a Mariola Bartusek

W sk∏ad Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych weszli:
• Czes∏awa Brylak-KozdraÊ  – Wiceprzewodniczàca (piel´gniarka) 
• Joanna Kuênik – Wiceprzewodniczàca (po∏o˝na)
• Krystyna CieÊlik – Sekretarz do maja 2008 roku
• Bartosz Szczud∏owski – Sekretarz od maja 2008 roku
• Anna Drelowska – Skarbnik

• Ma∏gorzata Baran 
• Maria Brzeziƒska 
• Teresa Dylàg 
• Gra˝yna Franek 
• Maria Grabowska 
• Jadwiga Kazus 
• Piotr Kostrzewa 
• Ewa Molka 
• Gra˝yna Morawska 
• Beata Ochocka 
• Alicja Ozimek 
• Mariola Paliga 
• Gra˝yna Sajewicz 
• Norbert Szolc 
• Bo˝ena Wilczek 
• Henryk Wójs 

• Jadwiga Zasuƒ 
• Teresa ˚ychoƒ

Przewodniczàcà Okr´gowej Komisji Rewizyjnej 
zosta∏a Ewelina Chrz´stek

W sk∏ad Okr´gowej Komisji Rewizyjnej wesz∏y:
• Dorota Czechowska
• Beata Drzazga
• Mariola Gradoƒ-Pa∏ka
• Bo˝ena Grzybowska
• Gra˝yna Malczyk
• Ewa Piotrowska
• Aleksandra Sikora
• Bo˝ena Szala
• Anna Wyderka
• Maria Zarembska

Okr´gowym Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
zosta∏ Jaros∏aw Panek
Zast´pcami Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej wybrano: 
• Krystyn´ Gosek
• Irm´ Hoinca
• Katarzyn´ Ka∏u˝´
• Teres´ Kamiƒskà
• Ann´ K´pk´
• Aleksandr´ Liszk´
• Aniel´ Maink´
• Agat´ Stàcel
• Urszul´ Witoszek
• Iwon´ Zygmuntowicz

Przewodniczàcà Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych
zosta∏a Danuta Rudzka-Cesarz
W sk∏ad Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych wesz∏y:
• Edyta Drabik
• Barbara Figura
• Joanna Jaƒczuk
• Jolanta Kowalik
• El˝bieta Kusz
• Gra˝yna Lasak
• Bo˝ena Pluciƒska
• Cecylia Sikora
• Anna Stolarczyk
• El˝bieta Szynalik
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy!!! Drogie Piel´gniarki, Po∏o˝ne i Piel´gniarze!!!

Niech te s∏owa skierowane dziÊ do Was na ∏amach naszego biuletynu przekonajà o tym, 

˝e samorzàd to my wszyscy…

To Wy, którzy bezinteresownie, w cieniu swej pracy oddajecie ho∏d cierpiàcemu cz∏owiekowi… 

To Wy, którzy zarzàdzacie i organizujecie prac´ innym…

To Wy, którzy nauczacie dajàc przyk∏ad wiedzà, doÊwiadczeniem i w∏asnà postawà… 

To Ci, którzy nas reprezentowali i reprezentujà od lat… 

Nie sposób wszystkim oddzielnie podzi´kowaç, nie sposób wszystkich uhonorowaç. 

Dlatego te˝ niech te zbli˝ajàce si´ dni b´dà symbolem naszej jednoÊci i solidarnoÊci zawodowej, 

bo zawód piel´gniarki i po∏o˝nej to ˝yciowa misja i pasja 

dla której warto ˝yç…

Serdecznie dzi´kuj´ pracownikom biura OIPiP, bez których te spotkania nie mog∏yby mieç miejsca.

W tym miejscu chcia∏abym podzi´kowaç wszystkim pracownikom, 

którzy byli zatrudnieni przez te dwadzieÊcia lat w biurze 

i w najmniejszym chocia˝ stopniu przyczynili si´ do takiego jego rozwoju.

Pozostajàc z wyrazami szacunku

Mariola Bartusek




