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Zgodnie ze Stanowiskiem Nr 1 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 
19 stycznia 2016 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych VII kadencji w celu omówienia i rozpatrzenia ważnych 
kwestii merytorycznych związanych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki 
i położnej oraz funkcjonowaniem samorządu w tym ewentualnych zmian 
regulaminów informujemy, iż Zjazd został zaplanowany na dzień 4-5 czerwca 

2019r. w Hotelu Airport Okęcie – Warszawa ul. 17 Stycznia 24. 
 
Przedmiotem obrad I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII 
kadencji będzie: 

 regulamin wyborów do organów Izb, 
 ramowe regulaminy organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych, 
 regulamin Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, 
 regulaminy organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 
 ustalenie wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których 

pełnienie może być wynagradzane 
 zasady gospodarki finansowej, 
 składka członkowska, 
 procedura przeprowadzania wizytacji praktyk zawodowych, 

 licencjonowanie zawodu. 
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Stanowisko nr 24 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
nowego zawodu – asystenta medycznego 

 
W toczącej się obecnie w Polsce dyskusji nad zasobami kadrowymi w sektorze opieki 
zdrowia wskazuje się na potrzebę wprowadzania nowych zawodów, które miałyby 
odciążyć lekarza, pielęgniarkę i zwiększyć jakość opieki nad pacjentem. Przedłożona 
propozycja wprowadzenia „zawodu asystenta medycznego” jest inicjatywą lokalną, 
niepopartą systemowymi badaniami co do zapotrzebowania społecznego 
wprowadzenia tego zawodu w Polsce, jest kolejnym zawodem zaproponowanym 
w ramach „usprawniania pracy w sektorze opieki zdrowotnej”, obok zawodu „coacha 
medycznego”. 
W przyjętej obecnie polityce zdrowotnej państwa polskiego zaproponowano, aby dla 
usprawniania pracy sektora medycznego wprowadzić dwa zawody: „opiekuna 
medycznego” i „sekretarkę medyczną”. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w pełni popiera dotychczasowe ustalenia i na bieżąco monitoruje 
działania w tym zakresie, w szczególności prace nad systemem kształcenia 
i tworzonego zakresu kompetencji dla dwóch ww. zawodów. 
Należy podkreślić, iż wprowadzenie zawodu „asystenta medycznego” nie zawiera 
obecnie żadnego uzasadnienia systemowego, merytorycznego i praktycznego, 
natomiast wprowadza niepokój i „poczucie chaosu merytorycznego”. 
Propozycja wprowadzenia zawodu „asystenta medycznego” została przedłożona 
przez Starostwo Powiatowe Tarnowskich Gór. Zawód „asystenta medycznego” 
miałby być kształcony w ramach pięcioletniej nauki – technikum medycznego. Już 
w tym miejscu nasuwa się uwaga o analogii przedłożonej propozycji kształcenia 
„asystenta medycznego” do kształcenia pielęgniarek w tzw. „starym systemie 
kształcenia”, co dla niektórych osób mogłoby być dość mylącym „zjawiskiem”. 
Cechą przedłożonej propozycji jest krzyżowanie się kompetencji z dotychczasowymi 
dwoma zawodami, tj. opiekuna medycznego i sekretarki medycznej. Tym samym 
wątpliwość budzi brak jednoznacznie określonej roli zawodu „asystenta 
medycznego” w systemie opieki zdrowotnej, oraz jego relacji kompetencyjnych 
względem innych zawodów. 
Po raz kolejny przedłożono propozycję wprowadzenia nowego zawodu, ale tylko 
przez opis wymogów w zakresie kształcenia i wpisanie go do rozporządzenia 
o kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a tym samym wpisania nowego 

zawodu do rozporządzenia – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 
regulującego istniejące zawody na rynku pracy. Istotnym mankamentem 
przedłożonej propozycji jest brak kompleksowego uregulowania ustawowego. 
Kierując się racjonalnością i bezpieczeństwem wykonywania zawodów w sektorze 
ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwem pacjenta – nowy zawód, który miałby 
realizować zadania mające istotne znaczenie dla procesu udzielania świadczeń 
zdrowotnych – wymaga określenia jego statusu, ścieżki doskonalenia zawodowego, 
wiedzy i umiejętności oraz zasad nadzoru nad jego wykonywaniem – w odrębnych 
przepisach prawa np. we wspólnej ustawie o zawodach ochrony zdrowia. 
Dotychczasowy system opisywania zawodów w ochronie zdrowia budzi wiele 
krytycznych uwag. Ustawodawca ogranicza się do regulacji aktem wykonawczym – 
Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia, poprzez opisanie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji, natomiast już kwestia wykonywania danego zawodu 
ochrony zdrowia po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej – nie jest przedmiotem 
żadnej weryfikacji, oprócz relacji z pracodawcą. Taki stan prawny i faktyczny, jest 
bardzo niebezpieczny w dobie szybko postępujących zmian w medycynie i braku 
fachowej pieczy nad wykonywaniem pracy przez średni personel medyczny. Postulat 
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uporządkowania tych kwestii, jest jednym z celów Rady Sektorowej działającej przy 
Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
W Naszej opinii, przy tworzeniu nowego zawodu należy wziąć pod uwagę legalną 
definicję zawodu stanowiącą wytyczną dla rzetelnego przygotowania owych 
stanowisk pracy w sektorze ochrony zdrowia. Zgodnie z legalną definicją zawód 
stanowi „(…) źródło dochodów i oznacza zestaw zadań (czynności) wyodrębnionych 

w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających kompetencji nabytych w toku 
uczenia się lub praktyki; specjalność obejmuje część zawodu, wymagającą 
dodatkowych kompetencji”. Legalna definicja zawodu wyodrębnia trzy zasadnicze 
elementy, które są konieczne dla wprowadzenia nowego zawodu w sektorze ochrony 
zdrowia. 
Odnośnie „zawodu asystenta medycznego” – trudno ocenić, o jaki zakres czynności 
zawodowych chodzi – w propozycji dominują czynności administracyjne, natomiast 
bardzo niepokoją wskazane kompetencje o „przekazywaniu pacjentom kompetencji 
o procedurach medycznych”. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych przedłożona propozycja wprowadzenia nowego zawodu „asystenta 
medycznego” nie może być zaliczona do grupy zawodów medycznych, ponieważ nie 
spełnia podstawowych standardów kryteriów jakościowych, wśród których za 
najistotniejsze uważamy postulat konieczności oparcia wykonywania danego 

zawodu na uporządkowanych i ściśle określonych normach i wzorach 
metodologicznych. Można wskazać trzy podstawowe kryteria jakościowe różnicujące 
działalność medyczną od innej działalności na rzecz zdrowia: status naukowy, 
umocowanie w systemie legislacyjnym oraz posiadanie spójnego kodeksu etycznego. 
Zaklasyfikowanie kolejnych zawodów do grupy zawodów medycznych wymaga 
ingerencji ustawowej. 
Przedłożona propozycja zakresu kształcenia osób, które miałyby wykonywać zawód 
„asystenta medycznego” nie pozwala na udzielenie odpowiedzi co do zakresu 
przedmiotowego tego zawodu, a tym samym do jego zaklasyfikowania jako: zawodu 
medycznego, zawodu na rzecz zdrowia czy zawodu ochrony zdrowia. 
Mając powyższe na uwadze, Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
wyraża stanowczy sprzeciw wobec przedłożonej propozycji wprowadzenia do 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu – asystenta 
medycznego. 
 
Sekretarz NRPiP                                                                Prezes NRPiP 
Joanna Walewander                                                           Zofia Małas 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Stanowisko nr 25 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

w sprawie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 

 
 Skierowane do: 

 Łukasz Szumowski Minister Zdrowia 
 Andrzej Jacyna Prezes NFZ 
 Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka 
 Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich 

 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z ogromnym niepokojem 
obserwuje sytuację w psychiatrycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. 
Sytuacja epidemiologiczna chorób i zaburzeń psychicznych w Polsce oraz 
przeprowadzane w tym zakresie badania i dane z NFZ wskazują na bardzo 
niepokojące zjawisko wzrostu kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży oraz 
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rosnącej liczby depresji zakończonej podejmowaniem prób samobójczych. 
Wieloletnie zaniedbania i niedoszacowanie psychiatrii, skutkuje podejmowaniem 
krytycznych decyzji o likwidacji dziecięcych oddziałów psychiatrycznych. W wyniku 
zamykanych oddziałów zmniejsza się dostępność małoletnich pacjentów do 
specjalistycznej opieki psychiatrycznej powodując jednocześnie pogarszającą się 
sytuację i nadmierne obłożenie w oddziałach, które pozostały na rynku usług 

zdrowotnych. 
Prezydium NRPiP nie akceptuje sytuacji, w której dzieci i młodzież podczas 
hospitalizacji zmuszeni są ze względu na brak łóżek leżeć na materacach 
położonych na podłodze. Pomimo funkcjonowania od wielu lat Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, psychiatria dzieci i młodzieży nie została 
priorytetowo uznana w działaniach programu. 
W związku z pogarszającą się od wielu lat sytuacją dotyczącą polskiej psychiatrii 
dzieci i młodzieży i w trosce o młode pokolenie, wnioskujemy do Ministra Zdrowia 
o jak najszybsze rozpoczęcie działań naprawczych w systemie psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej oraz natychmiastowe zwiększenie wyceny świadczeń. Domagamy się, 
aby psychiatria dzieci i młodzieży była wpisana do Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego i potraktowana jako priorytet w działaniach Rządu oraz 
samorządów terytorialnych. 

Ponadto wnosimy o zwiększenie dostępności  do świadczeń realizowanych przez 
lekarzy psychiatrów dziecięcych. 
Z uwagi na drastyczne braki kadr medycznych w psychiatrii, wnosimy również 
o podjęcie działań mających na celu poprawę warunków pracy i płacy dla osób 
realizujących świadczenia zdrowotne w psychiatrii. 
 
Sekretarz NRPiP                                                                Prezes NRPiP 
Joanna Walewander                                                           Zofia Małas 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Pielęgniarki i położne powracają do zawodu 
 

 
 
 

 
Warunki pracy i płacy a przy tym duża 

odpowiedzialność za życie i zdrowie pacjentów to 
czynniki, które bezpośrednio wpływają na 
decyzję o nie podejmowaniu pracy przez osoby 
posiadające dyplom pielęgniarki, położnej. 
Utrzymujący się w ostatnich latach negatywny 
trend związany ze spadkiem liczby pielęgniarek 

i położnych wchodzących do zawodu zdaje się 
zmieniać. Z analizy przygotowanej przez 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych wynika, 
że zwiększyła się liczba osób wykonujących te 
zawody. Jaki jest tego powód? 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
przeanalizowała dane z 45 okręgowych izb 

pielęgniarek i położnych, dotyczące przeszkolonych 
pielęgniarek i położnych z powodu niewykonywania zawodu łącznie przez czas 
dłuższy niż pięć lat. Wynika z niego, że w latach 2014-2018 nastąpił znaczny 
wzrost liczby przeszkolonych osób wykonujących te zawody: 1994 
pielęgniarek i 304 położnych. 

https://nipip.pl/wp-content/uploads/2019/05/Prezes.jpg
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Najwięcej pielęgniarek i położnych uzyskało zaświadczenie o przeszkoleniu w roku 
2015: 562 pielęgniarek i 69 położnych. Z naszej analizy wynika, że wzrost liczby 
przeszkolonych pielęgniarek i położnych związany był bezpośrednio wejściem 
w życie rozporządzeń w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, wprowadzających gwarancję środków finansowych 
przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych. 

„Cieszy nas, że udało się odwrócić negatywny trend w pielęgniarstwie. Jest to efekt 
podjętych przez samorząd pielęgniarek i położnych długofalowych działań. 
Sukcesywne wdrażanie z Ministerstwem  Zdrowia zapisów „Strategii na rzecz 
pielęgniarstwa i położnictwa” i Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zaowocowało 
pozytywną tendencją, jaką jest zwiększone zainteresowanie pielęgniarek i położnych 
powrotem do zawodu” – podkreśla Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych. 
Ponadto w latach 2014 – 2018 został odwrócona tendencja spadkowa liczby osób 
stwierdzających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.  W latach 
2007-2013 liczba osób stwierdzających pwz rocznie spadła z 5280 na 3480. Od 
roku 2014 liczba ta sukcesywnie rośnie i w roku 2018 wyniosła już 5487 osób. 
 

 
Dane: NIPiP – Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych – Liczba 
stwierdzonych praw wykonywania zawodu w latach 2007-2018 

 
Regulacje prawne związane z poprawą warunków pracy i płacy, w szczególności  
wynikające ze „Strategii na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa” oraz Porozumienia 
z dnia 9 lipca 2018 r., prawdopodobnie miały również wpływ na podjęcie przez 
młode osoby decyzji o rozpoczęciu studiów na kierunku pielęgniarstwo 
i położnictwo. Przemawia za tym wzrost liczby absolwentów w 2018 roku na tych 
kierunkach, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo wykonywania zawodu. 
„W najbliższych latach przybędzie nam ponad pięć tysięcy absolwentów kierunków 
pielęgniarskich”– prognozuje prezes NRPiP i dodaje: „W 2014 roku niespełna 60 
procent absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa składało wniosek o stwierdzenie 
prawa wykonywania zawodu. W chwili obecnej jest to aż 98 procent. Nie rozwiązuje 
to naszych wszystkich problemów, ale pozwala wierzyć, iż udało się odwrócić dwa 
negatywne zjawiska. 
Cały raport dostępny jest na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych: https://nipip.pl/analiza-danych-dotyczacych-przeszkolonych-
pielegniarek-i-poloznych-z-powodu-niewykonywania-zawodu-lacznie-przez-okres-
dluzszy-niz-5-lat-w-okresie-ostatnich-6-lat-w-latach-2014-2018/ 

https://nipip.pl/analiza-danych-dotyczacych-przeszkolonych-pielegniarek-i-poloznych-z-powodu-niewykonywania-zawodu-lacznie-przez-okres-dluzszy-niz-5-lat-w-okresie-ostatnich-6-lat-w-latach-2014-2018/
https://nipip.pl/analiza-danych-dotyczacych-przeszkolonych-pielegniarek-i-poloznych-z-powodu-niewykonywania-zawodu-lacznie-przez-okres-dluzszy-niz-5-lat-w-okresie-ostatnich-6-lat-w-latach-2014-2018/
https://nipip.pl/analiza-danych-dotyczacych-przeszkolonych-pielegniarek-i-poloznych-z-powodu-niewykonywania-zawodu-lacznie-przez-okres-dluzszy-niz-5-lat-w-okresie-ostatnich-6-lat-w-latach-2014-2018/
https://nipip.pl/wp-content/uploads/2019/05/Wykres.jpg
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Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczący 

Egzaminów Specjalizacyjnych dla tych, którzy rozpoczęli szkolenia 

specjalizacyjne począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. 
 
Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 
1 lipca 2017 r., składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK. 

W celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie 
mającej zastosowanie w ochronie zdrowia należy po odbyciu specjalizacji zdać 
egzamin państwowy. Zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r.: 

1. Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, mogą 
przystąpić pielęgniarka lub położna, które: 

1) ukończyły specjalizację albo zostały zwolnione z obowiązku jej odbywania 
w całości na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy; 

2) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora 
Centrum, wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, którego 
wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, wraz z kartą 
specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku 
odbywania specjalizacji w części lub całości; 

3) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający 
wniesienie opłaty za egzamin państwowy na rachunek bankowy 
wskazany przez Centrum. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 
maja albo do dnia 31 października. 
Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji wiosennej w terminie od dnia 
1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji jesiennej w terminie od dnia 1 września do 
dnia 30 listopada. 
Wniosek o zakwalifikowanie składany przez SMK musi zawierać: 

 EKK – Elektroniczną Kartę Kształcenia lub dokument potwierdzający 
zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości 

 Potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin (UWAGA! SMK pozwala na 

złożenie wniosku bez załączonego potwierdzenia, ale będzie to 
skutkowało skierowaniem wniosku do uzupełnienie w ciągu 7 
dni. Wysokość opłaty z egzamin wynosi 170 zł). 

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami złożony 
za pomocą SMK uzyskuje status „złożony”. Wniosek spełniający wymogi formalne 
oraz sprawdzony przez Centrum otrzymuje status „zweryfikowany”. 
Wniosek posiadający w SMK status „zweryfikowany” decyzją komisji otrzymuje 
status „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”, nie później niż na 30 dni przed 
datą egzaminu. 
W przypadku, gdy wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu zawiera braki formalne, 
Dyrektor Centrum wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienie tych braków, za pomocą 
SMK. 
Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia skierowania wniosku do uzupełnienia musi 
uzupełnić wniosek, jeżeli tego nie zrobi wniosek traktuje się, jako niezłożony, 
a w SMK wniosek ten otrzymuje status „bez rozpoznania”. 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nie później niż 30 dni 
przed datą egzaminu na stronie internetowej zamieszcza informację o dacie 
i miejscu egzaminu. 
 
Komunikat sporządzono na podstawie: 

 Regulaminu Egzaminu Państwowego opracowanego przez Dyrektora Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r. 

 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. 

http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/egzaminy/2018.09.28%20regulamin%20egzaminu.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/egzaminy/2018.09.28%20regulamin%20egzaminu.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001761/O/D20161761.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001761/O/D20161761.pdf
https://nipip.pl/prawo/ogolne/ustawa-o-zawodach-pielegniarki-i-poloznej/
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Coraz więcej uczelni chce kształcić pielęgniarki 

 
 
 
Wzrasta liczba uczelni które chcą kształcić pielęgniarki. O czym to 
świadczy? Najkrócej mówiąc o tym, że zwiększa się zainteresowanie tym 
kierunkiem studiów, czyli procentuje wysiłek włożony w promocję zawodu czy 
poprawę warunków pracy i płacy. 
 
Od 2015 r. zwiększyła się liczba uczelni, które kształcą pielęgniarki – 2014 w Polsce 
były 74 szkoły, które prowadziły studia na kierunku pielęgniarstwo, w 2018 r. już 
93. Równocześnie wzrasta także liczba miejsc na kierunkach pielęgniarskich. 
W roku akademickim 2014/2015 kształcono na I roku pielęgniarstwa 5431, 

a w 2018/2019 już 6663 studentów. Co prawda sytuacja nadal jest bardzo trudna, 
bo aż 9 tys. pielęgniarek co roku powinno podąć pracę, by zastąpić te, które wkrótce 
zaczną odchodzić na emeryturę. Tymczasem studia kończy ok. 5 tys. osób. Na 
szczęście wzrasta liczba tych, którzy ubiegają się o prawo wykonywania zawodu – 
odbiera je prawie 5 tys. absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa. Dotychczas co 
roku traciliśmy nawet 2 tys. potencjalnych pielęgniarek i pielęgniarzy, bo wybierali 
pracę w innym zawodzie. 
 
Niepokój Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych budzi fakt, że obecnie pielęgniarki 
chcą kształcić uczelnie, które do tej pory nie były związane z medycyną. Jak może to 
wpłynąć na poziom edukacji przyszłych kadr medycznych? NRPiP weryfikuje 
wszystkie sygnały, które wskazują na to, że zaplecze, w którym student będzie 
zdobywał wiedzę praktyczną jest na niezadowalającym poziomie. To oczywiste, że 
kierunki medyczne budują prestiż uczelni, ale nie mogą być traktowane wyłącznie 
jako źródło przychodów. 
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27 maja 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda  podpisał Ustawę z dnia 

12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami 
 
 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej 
nad uczniami 

 
 
Ustawa ma na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole, 
bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, oraz zwiększenie 
efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, 
udzielanych w ramach tej opieki. 
 
Ustawa zmierza do zintegrowania działań osób sprawujących opiekę zdrowotną nad 
uczniami oraz umożliwienia podjęcia rzeczywistej współpracy z rodzicami 
i pełnoletnimi uczniami. Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w szkole 
obejmie profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną w zakresie 
świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń 
stomatologicznych. 
 
Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawować będzie pielęgniarka środowiska 
nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, a opiekę stomatologiczną nad 
uczniami – lekarz dentysta. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, 
w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami będzie mogła uczestniczyć 
również higienistka stomatologiczna. 
 
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna będą 
sprawować profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki 
zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku takiego gabinetu 
w szkole – w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej. 
Lekarz dentysta będzie mógł sprawować opiekę stomatologiczną nad uczniami 
w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, gabinecie dentystycznym 
zlokalizowanym poza szkołą albo dentobusie. 
 
Podmiotami monitorującymi opiekę zdrowotną nad uczniami będą wojewoda oraz 
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. 
 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
zmian wprowadzanych w ustawie – Prawo oświatowe dotyczących orzeczenia 
lekarskiego dla uczniów klas sportowych, które mają wejść w życie z dniem 
1 stycznia 2020 r. 
 
źródło: www.prezydent.pl 
 
Treść ustawy dostępna na stronie: 
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3297_u.htm 
 
Treść uzasadnienia do ustawy: 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/2D29D0444A2E2DF2C12583C400303AD
8/%24File/3297-uzas.docx 

 
 

 

http://www.prezydent.pl/
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3297_u.htm?fbclid=IwAR3kQXSTA1olRiuHk4A9BOEye4F2eJfy802i96vIZHPkLwlw9B0epTjolCA
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/2D29D0444A2E2DF2C12583C400303AD8/%24File/3297-uzas.docx
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/2D29D0444A2E2DF2C12583C400303AD8/%24File/3297-uzas.docx
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 „Cuda wciąż się zdarzają” 

 
Zwykła proza życia – nieszczęście, a przede wszystkim choroba, nie tylko „powala” 
osobę dotkniętą ale i jego rodzinę. 

Tak było w moim, a raczej naszym przypadku. Brat (bo o nim mowa) – osoba leżąca 
w wieku 71 lat z obciążeniami medycznymi, tj. cukrzyca, nadciśnienie, owrzodzenie 
żylaków – w ciągu 7 miesięcy ubiegłego roku przebywał w szpitalu 7 razy. W efekcie 
odleżyny i wyrok … amputacja kończyn dolnych. Lekarze bezradnie „rozkładali” ręce 
– wszystko szło ku najgorszemu. 
 
Pozostała wiara w cud. 
I cud się zdarzył. Będąc w Warszawie spotkałam się z koleżanką – pielęgniarką 
(Dyrektor DPS w Warszawie) i w tym momencie „machina ruszyła”. To koleżanka 
przejęła się sytuacją i podpowiedziała mi i ułatwiła kontakt z Panią Elżbietą Pokorą 
z Sieradza (Kierownik Elmed-u Zakładu Opieki Długoterminowej Domowej). Z Jej 
pomocą uzyskałam wiele wskazówek i pomoc. 
 

Na naszej drodze pojawiła się Pani Wiola Smosna – pielęgniarka Elmed-u, 
z uprawnieniami i doświadczeniem leczenia ran. Od pierwszej wizyty zostałam 
zszokowana Jej wiedzą i zaangażowaniem. Mimo, że rany były bardzo rozległe, 
głębokie „kieszenie” sączące (obu stóp, podudzi, okolic kości krzyżowo – ogonowej). 
Pani Wiola podjęła się leczenia. Z bijącym sercem czekałam na każdą wizytę. Wizytę, 
która była „balsamem” na moją psychikę. Czas poświęcony nam zaowocował 
widocznymi „na plus” zmianami, gdyż wskazówki między innymi co do diety 
białkowej okazały się znaczące. Anemia regularnie zaczęła się cofać co potwierdziły 
badania laboratoryjne. 
Od października 2018 r. do chwili obecnej brat nie był w szpitalu. Rany goiły się, 
a zmiany „na dobre” zagościły. 
Podziwiałam zaangażowanie, wspaniały kontakt z pacjentem i rodziną. Niezwykła 
otwartość … w każdym momencie mogłam zadzwonić, porozmawiać i uzyskać radę. 
Wszystko to sprawia, że ja też jestem silniejsza i podbudowana. 
 
W swojej opinii i wdzięczności nie jestem odosobniona. Pani Wiola została zgłoszona 
przez pacjentkę i nominowana do tytułu: Pielęgniarka w akcji Hipokrates 2019 
Dziennika Łódzkiego i Ekspresu Ilustrowanego 
(www.dzienniklodzki.pl/hipokrates2019). Popieram nominację. 

Pani Wiola bezdyskusyjnie zasługuje na ten tytuł i niech to będzie wyraz zaufania, 
wdzięczności i podziękowania ze strony pacjentów i rodzin. 
Na obecną chwilę rany są praktycznie zagojone. Kondycja brata jest wprost 
zadziwiająca – zaczyna siedzieć z pomocą, samodzielnie jeść, można z nim nawiązać 
kontakt słowny, logicznie formułuje swoje wypowiedzi i reaguje na wszelkie bodźce 
zewnętrzne. 
Pani Wiola dzieli się m.in. swoją energią, ciepłem i radością. Radością, kiedy widzi 
każdą dobrą zmianę, chociażby zmniejszenie wielkości ran. Pani Wiola najwidoczniej 
żyje tym co robi i stąd czerpie swoją energię. Nie poprzestaje na zdobytej wiedzy, 
a wręcz ją ciągle uzupełnia. 
Zawsze podziwiałam takich skromnych ludzi, którzy bez rozgłosu i czerpania 
korzyści, oddają innym (chorym) „całe serce”.  
Apeluję o wsparcie i oddanie głosu o tak zaszczytny tytuł dla Pani Wioli Smosny. 

Słowa „dziękuję” powtarzam, ale pragnę, aby „ktoś” więcej usłyszał o Pani Wioli. Być 
może „ktoś” w swojej chorobie, bezradności i beznadziejności czeka właśnie na cud. 
„A cuda się zdarzają …” 
 
Opiekun prawny 
Krystyna Łużyńska  

http://www.dzienniklodzki.pl/hipokrates2019
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Kącik historyczny 
 

Odcinek VI. Pielęgniarki oddziałowe oddziałów zabiegowych 

w latach 1952 – 1991 „Starego Szpitala” w Sieradzu przy ul. 
Nenckiego 2 ciąg dalszy 
 

 
 
W dzisiejszym odcinku prezentuję 
sylwetki pielęgniarek oddziałowych oraz 
pielęgniarek odcinkowych, których całe 
życie zawodowe było związane tylko 
z jednym z prezentowanych oddziałów. 
W materiale umieściłam zdjęcia, które 
otrzymałam od koleżanek zaanga- 
żowanych w utrwalanie historii zawodu. 
Zachęcam wszystkich  zainteresowanych 
moją publikacją do dzielenia się 

wspomnieniami i przekazywania zdjęć, 

które mogą być publikowane. 

 

Oddział Chirurgiczny – lekarze ordynatorzy: lek. med. Jan Felchner, lek. med. 

Jan Kaszyński, lek. med. Jan Wajs. 
Oddział chirurgiczny przechodził wiele przeobrażeń organizacyjnych. Rozróżniano 
chirurgię: „czystą” i „septyczną”, a także „męską” i „żeńską”. Każdy z tych 
wymienionych oddziałów posiadał pielęgniarkę oddziałową. Lekarze: Jan Felchner 
i Jan Kaszyński w pewnych latach pełnili równocześnie funkcję ordynatora. 
 

Pielęgniarki Oddziałowe:   

 

                                         
 
Edmunda Serwacińska c. Antoniego i Michaliny zd. Stępińska ur. 08 marca 1913r. 
w Mikołajewicach gm. Warta, szkołę podstawową ukończyła w Sieradzu. W roku 1936 
ukończyła Szkołę Gospodarczą w Liskowie. W latach 1937 do 1939 uczęszcza do Szkoły 
Pielęgniarskiej w Warszawie przy szpitalu Przemienienia Pańskiego. Od 01.08.1939r do 
01.09.1939r. pracowała w szpitalu w Wieluniu, od października 1939r. do lipca 1945r. 

w szpitalu w Wieruszowie. Od 15.08.1945r. w pracuje w szpitalu w Sycowie jako 
przełożona pielęgniarek. W tym okresie kończy kurs dla pielęgniarek przełożonych we 
Wrocławiu. Od 01.11.1949r. pracuje kolejno w szpitalach w Jaworznie, Lwówku Śląskim 
i Oleśnicy. W dniu 01.08.1954r. rozpoczyna pracę w Szpitalu w Sieradzu, a od 
01.01.1956r do 01.07.1962r. pracuje jako pielęgniarka oddziałowa oddziału chirurgii 
czystej. Zmarła 04.02.1963r. 
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Janina Zając ur. 02.01.1939r. w Dionizowie powiat 
sieradzki, c. Michała i Władysławy. Szkołę podstawową 
ukończyła w Janiszewicach, w roku 1957 zdała maturę 
w Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli. W roku 
1959 ukończyła Państwową Szkołę Pielęgniarstwa 

w Łodzi. Pracę zawodową rozpoczęła w szpitalu 
klinicznym w Łodzi. W kwietniu 1963r. rozpoczyna prace 
w szpitalu w Sieradzu. Od 01.01.1965r. do 30.09.1966r. 
pełni obowiązki pielęgniarki oddziałowej chirurgii II B. 
Dalszych informacji brak. 

 
 

Barbara Bryl – Wytych - ur. 06.02.1945r. w Edynburgu 
w Szkocji, córka Mirosława i Henryki Brylów, szkołę 
podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończyła 
w Złoczewie. Dyplom pielęgniarki uzyskała w Medycznym 
Studium Zawodowym nr 1 w Łodzi. Pracę zawodową 
rozpoczęła 01.10.1966r. w oddziale internistycznym. Od 

dnia 01.07.1967r. do 18.09.1968r. pracowała jako 
pielęgniarka oddziałowa na chirurgii żeńskiej prowadzonej 
wtedy przez dr Wajsa. Pani Barbara miło wspomina 
koleżanki, z którymi pracowała, a były to m.in. Krystyna 
Bojzan, Barbara Polowczyk, Janina Zając, Teresa Kępa, 
Stasia Świtała. W roku 1969 przeszła do pracy 
w przychodni rejonowej w Złoczewie. 

 
 
 
 
Teresa Kawa z/d Szeflińska ur. 21.01.1934r. w Lututowie. 
Szkołę podstawową ukończyła w Lututowie. Liceum 
Ogólnokształcące 2 klasy w Sieradzu. W roku 1953 ukończyła 
Państwową Szkołę Pielęgniarstwa w Łodzi. Następnie kończy 
Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. W kolejnych latach pracuje 
w Łodzi, Łasku i Bydgoszczy. W roku 1968 rozpoczyna pracę 
w szpitalu w Sieradzu. Od.01.09.1968r. do 31.05.1969r. 
pełni obowiązki pielęgniarki oddziałowej oddziału 

chirurgicznego. Dalszych informacji brak. 
 
 
 

  
 

 
 
 
Marianna Kurek - pracowała jako pielęgniarka 
oddziałowa prawdopodobnie od 1962r. do 1970r. 
Pani Bronisława Modrzejewska wspomina, że do 
pracy w oddziale przyjmowała ją właśnie 

pielęgniarka oddziałowa Marianna Kurek 
w oddziale prowadzonym przez doktora Jana 
Felchnera. Marianna Kurek w roku 1970 
wyjechała do pracy do Wrocławia. Innych 
informacji brak. 



13 

 

 
Bronisława Modrzejewska z/d Spętana ur.12.03.1942r. 
w Suchej woj. łódzkie. W latach 1956-1960 uczęszczała do 
Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie woj. krakowskie. 
Dyplom pielęgniarski uzyskała w 1962r. w Państwowej 
Szkole Pielęgniarstwa nr 4 w Warszawie ul. Solec. Pracę 

zawodową rozpoczęła 10.09.1962 r. w oddziale 
chirurgicznym. W roku 1962 w Sieradzu przy szpitalu 
powstała 2-letnia Szkoła Asystentek pielęgniarskich, w której 
w roku 1963 rozpoczęła pracę jako nauczycielka zawodu. 
W roku 1965 powstało Liceum Medyczne, w którym 
kontynuowała pracę do roku 1969. Po powrocie w roku 1970 

do macierzystego oddziału pełniła obowiązki pielęgniarki oddziałowej do 2000r. 
w tym od roku 1992 na terenie Wojewódzkiego Szpitala przy ul. Armii Krajowej 7. 
W okresie pracy zawodowej dwie kadencje w latach 70-tych pełniła obowiązki 
przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy ZOZ Sieradz. Kurs 
kwalifikacyjny dla pielęgniarek oddziałowych ukończyła w 1998r. Na emeryturę 
przeszła w roku 2000. 

 

 
Sala Opatrunkowa - Anna Andrzejak - ur.10.07.1944r. 
córka Franciszka i Ireny Krauze. Do szkoły podstawowej 
uczęszcza w Sieradzu. W roku 1962 po ukończeniu Szkoły 
Medycznej Asystentek Pielęgniarstwa w Łodzi rozpoczęła 
pracę w oddziale chirurgii dziecięcej, a następnie po 
ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących 
w Sieradzu i uzyskania dyplomu pielęgniarki w Państwowej 
Szkole Medycznej w Łodzi, ul. Szterlinga w roku 1966 
rozpoczęła pracę w oddziale chirurgii dla dorosłych na 
odcinku męskim. W roku 1969 przyjęła obowiązki 
pielęgniarki opatrunkowej, które pełniła do roku 1987. We 

wrześniu 1987r. wyjeżdża na kontrakt do Libii w charakterze pielęgniarki, pracuje 
w szpitalu w Zawii. Po powrocie, z dniem 01.06.1990r. rozpoczęła pracę w Dziale 
Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7. W roku 1991 
ponownie wyjeżdża na kontrakt z Polskim Kontyngentem Wojska Polskiego do 
Arabii Saudyjskiej, gdzie pracuje w charakterze pielęgniarki chirurgicznej podczas 
działań „Pustynna Burza” w Zatoce Perskiej. Po powrocie w  1992r. kontynuuje 
pracę w połączonym Dziale Pomocy Doraźnej i Izby Przyjęć do 29.02.2000r. tj. dnia 

przejścia na emeryturę. 
Król Arabii Saudyjskiej przyznał Annie Andrzejak „Medal za Wyzwolenie Kuwejtu”, 
który za wyrażeniem zgody na przyjęcie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 16.11.1993r. został Jej wręczony podczas Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych Ziemi Sieradzkiej. 
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Wspomnienia pani Haliny Olszewskiej 
 
 

       
 
 

Halina Brodowska - Olszewska - absolwentka Szkoły Pielęgniarskiej nr 1 w Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej. Pracę w sieradzkim szpitalu rozpoczęła w 1955r. w oddziale 
chirurgicznym, gdzie pracowała około 1 roku. Następnie pracowała przez kilka 

miesięcy w oddziale internistycznym, po czym rozpoczęła pracę na bloku 
operacyjnym jako instrumentariuszka, gdzie pracowała do 1959r. Kolejne cztery 
lata spędziła w szpitalu MSW w Łodzi przy ul Północnej. Ponownie wróciła do 
Sieradza i podjęła pracę w lecznictwie otwartym. Od roku 1968 do 1970 pracowała 
na bloku, ale już w charakterze pielęgniarki anestezjologicznej. W dniu 01.09.1970r. 
rozpoczyna pracę w Liceum Medycznym w Sieradzu jako nauczyciel zawodu. Kończy 
wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim i pracuje w szkole do chwili przejścia 
na emeryturę w marcu 1991r. 
Oto kilka zdjęć z tamtego okresu, niestety nazwiska wielu osób zatarł czas. 
 

obrazy z przeszłości – lata 50-te minionego stulecia 
 

  
Od lewej górny rząd: NN, Krystyna Brodowska - Olszewska, Marian Paszkowski,  
dolny rząd: NN, Zofia Pawlak, NN, Edmunda Serwacińska, Barbara Glapińska 
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Od lewej: Bożena Marszałek, Halina Olszewska, Krystyna Pawęzka, Anna Goździńska, NN 
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17 

 

Wspomnienia pani Broni Modrzejewskiej 
 

 
 
Od lewej: Janina Olczyk, Leszek Rybiński – lekarz, Zofia Pawlak, Bronisława Modrzejewska 

 

 
 

Bronisława Modrzejewska z uczennicami 
 

 
 

Bronia Modrzejewska z uczennicami 
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Od lewej: Maria Binkowska, Irena Zalc, Bronisława Modrzejewska- nauczycielki zawodu, Halina 
Gonera – dyrektor Liceum Medycznego, NN 

 

 
 

Od lewej: Stefan Łukomski, Władysław Grabia – przedstawiciele komitetu rodzicielskiego, Maria 
Binkowska, Maria Balcerzak, Irena Zalc, Bronia Modrzejewska – nauczycielki zawodu, NN 

 

 
 

Od lewej: Bronisława Modrzejewska, NN, Zofia Pawlak, NN, Jadwiga Angerman, Halina Gonera 
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Bronisława Modrzejewska z uczennicami 
 

 
 

Stanisława Kałuziak – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z uczennicami.                 
I rząd od dołu: pierwsza od lewej - Henryka Pietrzykowska, pierwsza od prawej - Halina 

Wawrowska 
 

 
 

Pracownia pielęgniarska w Liceum Medycznym 

 
 
 
 
 
 
 

W roku szkolnym 1965 powstało Liceum 
Medyczne w Sieradzu, w którym pracowała 

Pani Bronisława Modrzejewska. Jedną z 
wielu uczennic I rocznika była koleżanka 
Alicja Spętana. 
Dyplom pielęgniarski uzyskała w 1970 r.  
Poniżej krótkie wspomnienia z tamtego 
okresu. 
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Dzień paskowania Ali Spętanej i dzień otrzymania czepka pielęgniarskiego 
 

 
 

Od lewej: Teresa Piekarczyk, Maria Matusiak, Zofia Nowakowska, Alicja Spętana, Urszula Pawlikowska 
 

 
 

Od lewej I dolny rząd: Irena Huzar, Halina Smokowska, Józefa Badyn, Alicja Spętana, 
II rząd: Maryla Serweta, Zuzanna Cybulska, Zofia Bednarek, 
III rząd: Małgorzata Król, Danuta Ustyniak, Irena Zalc - Nauczycielka 
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Od lewej I rząd od dołu: Jadwiga Angerman, Stanisława Kałuziak, 
II rząd: Irena Zalc, Eugenia Błaszczyk, Bronisława Modrzejewska 

 
 

 
 

Od lewej: NN, Bronisława Modrzejewska, Jan Hołubowicz, NN, Mieczysław Balcerzak 
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Od lewej: Maria Szczecińska, Stefania Chwalęcka, Bronia Modrzejewska, Olga Stankiewicz, 
Kazimiera Janczak 

 

 
 

 
 

Pochód 1-Majowy w latach 60-tych minionego stulecia   
Od lewej: druga Zofia Pawlak, dr Jan Kaszyński 
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Lata 60-te minionego stulecia. 
Od lewej I rząd od dołu: ? Bednarek – lekarz, Teresa Kępa – pielęgniarka, NN, Jan Felchner – 
lekarz, Marianna Kurek – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgicznego, NN, NN,                                                        
II rząd: NN, NN, Zbigniew Wacławek – lekarz, NN, Jan Wajs – lekarz, NN, NN, Barbara 
Polowczyk – pielęgniarka, NN, Jan Kaszyński 

 

 
 

Bronisława Modrzejewska – pielęgniarka oddziałowa, Maria Jurewicz - lekarz, Krystyna 
Pukszto - lekarz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
Lata 80 minionego stulecia 
Od lewej: Krysia Łuczak - pielęgniarka, Iwona Biała - sekretarka medyczna, Halina 
Grądecka – pielęgniarka, Danuta Wiertelak - pielęgniarka, Mirosława Zagłoba - pielęgniarka 
z przodu: Bronisława Modrzejewska – pielęgniarka oddziałowa 
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A oto koleżanki, które całe swoje zawodowe życie związały z oddziałem 

chirurgicznym: 
 
Stefania Chwalęcka – absolwentka Sieradzkiej Szkoły Asystentek Pielęgniarskich 
z roku 1965, dyplom pielęgniarki uzyskała w 1971r. w Pabianickiej Szkole 
Pielęgniarek. Pracę w oddziale chirurgicznym rozpoczęła we wrześniu 1965r. 

i pracowała nieprzerwanie do przejścia na emeryturę w roku 2000, w tym od 1992r. 
w oddziale zlokalizowanym w szpitalu przy ul. Armii Krajowej 7. 
 

 
 

Stefania Chwalęcka w dniu paskowania z nauczycielką Bronisławą Modrzejewską 
 

 
 

Halina Gonera, Jerzy Strzemieczny i Bronisława Modrzejewska z uczennicami 
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Stefania Chwalęcka w chwili odbioru dyplomu pielęgniarskiego 
 

     
 

 
 



26 

 

                
 
Irena Gołąb - absolwentka Liceum Medycznego w Sieradzu z roku 1971, pracowała 
w oddziale do 1992r. Po przeniesieniu oddziału do szpitala przy ul. Armii Krajowej 
pracowała w Punkcie Krwiodawstwa do 2000r. 
 

 
 
 
 
 
 

Krystyna Łuczak - absolwentka Liceum 
Medycznego w Sieradzu z roku 1975r, w oddziale 
pracowała do roku 1992 przy ul. Nenckiego i w 
szpitalu przy ul. Armii Krajowej 7 do chwili przejścia 
na emeryturę w 2014r.  
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                     

Krystyna Łuczak i Teresa Pawlik 
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Teresa Pawlik - absolwentka Liceum Medycznego 
w Sieradzu. Pracę w oddziale rozpoczęła w 1977r. Po 
przejściu oddziału do szpitala przy ul. Armii Krajowej od 
1992r. do 2008r. prowadziła salę opatrunkową. Pracuje 
nadal w poradni chirurgicznej. 

 

   
 
Od lewej Krystyna Łuczak, Teresa Pawlik 
 

 
 

Pracownicy oddziału Chirurgicznego - lata 80 – te minionego stulecia 
 

 
 
Od lewej: Krzysztof Stuss - lekarz, Jan Wajs - lekarz, Halina Grądecka - pielęgniarka, 
Krystyna Łuczak - pielęgniarka, Krystyna Pukszto - lekarz, Witold Pindral - lekarz, Anna 
Ciapa - pielęgniarka, Lucyna Zalewska - pielęgniarka, Teresa Piwnik - pielęgniarka, Andrzej 
Krawczyk - lekarz, Dariusz Banaś - lekarz 
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Od lewej: Krzysztof Stuss - lekarz, Jan Wajs - ordynator oddziału chirurgicznego, Krystyna Karolus – 
instrumentariuszka, Anna Gożdzińska – pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego, Maria Jurewicz - 
lekarz, Anna Ciapa – pielęgniarka, Krystyna Pukszto - lekarz,  
II rząd: Piotr Nakonieczny - lekarz, NN, Sylwester Stankowski – lekarz, Krystyna Łuczak – pielęgniarka, 
Lucyna Zalewska – pielęgniarka, Danuta Skowron – piel.anestezjologiczna, Witold Pindral – lekarz, 
Teresa Pawlik – pielęgniarka. 

 

Pracownicy oddziału chirurgicznego lata 90 – te minionego stulecia 
 

 
 
Od lewej w I rzędzie: Mariola Konieczna - pielęgniarka, Marzanna Domagała - pielęgniarka, Romualda 
Lejman – sekretarka medyczna, Teresa Pawlik - pielęgniarka, Ewa Sierzchała – pielęgniarka, Iwona 
Biała – sekretarka medyczna, Maria Jurewicz – lekarz, p. Halinka - salowa, pani salowa NN, 
II rząd: dr Krystyna Pukszto - lekarz, Małgorzata Grądecka - pielęgniarka, Zdisław Prajs - lekarz, 
Bogumił Urbaniak - lekarz, Jan Wajs – lekarz ordynator, Bronisława Modrzejewska – pielęgniarka 
oddziałowa, Małgorzata Kuświk - pielęgniarka, Alicja Leśnik - pielęgniarka, Stefania Chwalęcka - 
pielęgniarka, Małgosia Fornalczyk - pielęgniarka, Jadwiga Kozak – salowa, Urszula Włodarczyk - 
pielęgniarka, Krystyna Łuczak – pielęgniarka, Grzegorz Szymkiewicz – lekarz, p. salowa,  
III rząd: Ireneusz Dawidowski –lekarz, Witold Pindral – lekarz, Piotr Kończak –lekarz, Krzysztof Stuss – 

lekarz. 
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Od lewej I rząd: Ewa Sierzchała - pielęgniarka, Marzanna Domagała – pielęgniarka, Bronisława 
Modrzejewska – pielęgniarka oddziałowa, Alicja Leśnik – pielęgniarka, Małgorzata Grądecka - 
pielęgniarka, Jadwida Kozak – salowa.  
II rząd: p. salowa, Teresa Pawlik - pielęgniarka, Stefcia Chwalęcka - pielęgniarka, Krystyna Pukszto - 
lekarz, Maria Jurewicz – lekarz, Małgorzata Fornalczyk - pielęgniarka 
III rząd Mariola Konieczna - pielęgniarka, Małgosia Kuświk - pielęgniarka, Krystyna Łuczak - 
pielęgniarka, Urszula Włodarczyk - pielęgniarka, Bogumił Urbaniak – lekarz, Piotr Kończak – lekarz, 
Grzegorz Szymkiewicz - lekarz 
IV Teresa Szczepanik – pielęgniarka, Romualda Lejman – sekretarka medyczna, Iwona Biała 
sekretarka medyczna, Jan Wajs – lekarz ordynator, Zdisław Prajs – lekarz 

 

 
 
Od lewej: Ewa Sierzchała - pielęgniarka Marzanna Domagała – pielęgniarka, Bronisława Modrzejewska 
– pielęgniarka oddziałowa, Jan Wajs – lekarz ordynator, Halina Grądecka - pielęgniarka, Alicja Leśnik - 
pielęgniarka, 
II rząd: Romualda Lejman- sekretarka medyczna, Mariola Konieczna - pielęgniarka, Teresa Szczepanik 
- pielęgniarka, Małgorzata Kuświk - pielęgniarka, Iwona Biała- sekretarka medyczna, Teresa Pawlik - 
pielęgniarka, Krystyna Łuczak - pielęgniarka, Urszula Włodarczyk - pielęgniarka, Małgosia Fornalczyk 
- pielęgniarka 
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Blok operacyjny 
 
Hanna Goździńska – z/d Baczkura, ur.28.01.1930r. 
w Sworach powiat Biała Podlaska, gdzie ukończyła 
szkołę podstawową. W 1946r. rozpoczęła naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Białej 

Podlaskiej. Po uzyskaniu „małej matury”, w lutym 
1950r. rozpoczyna naukę w Państwowej Szkole 
Pielęgniarstwa nr 1 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 45. 
W dniu 29.02.1952r. uzyskuje dyplom pielęgniarki 
i nakaz pracy do szpitala w Sieradzu. Od 01.04.1952r. 
rozpoczyna pracę jako instrumentariuszka na bloku 
operacyjnym. Od roku 1958 pełni obowiązki 
pielęgniarki oddziałowej do dnia 31.03.1985r. tj. dnia 
przejścia na emeryturę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NN, Cezary Dutkowski - lekarz, Danuta Piekarczyk – pielęgniarka anestezjologiczna, NN 
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Od lewej: Elżbieta Urbaniak - lekarz, Małgosia Kowalczyk – pielęgniarka anestezjologiczna, 
Anna Goździńska - piel. oddziałowa, Krystyna Pukszto - lekarz, lekarz NN 
 
 

Uroczyste pożegnanie pani oddziałowej Anny Goździńskiej 

przechodzącej na emeryturę 
 

 
 

Od lewej: Agnieszka Obałka – instrumentariuszka, Jadwiga Sobanek – instrumentariuszka, 
Anna Goździńska - pielęgniarka oddziałowa anestezjologii, Janina Bartczak – salowa, 
Krystyna Karolus – instrumentariuszka. 
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Od lewej: bokiem ku górze Mieczysława Slipek - salowa, Grażyna Stefaniak - salowa, Barbara 
Kotowska - salowa, Agnieszka Obałka - instrumentariuszka, Danuta Piekarczyk – pielęgniarka 
anestezjologiczna,  
I rząd: Ewa Marzantowicz - studentka, Krystyna Karolus – pielęgniarka instrumentariuszka, Tomasz 
Jóżwik - student, Teresa Munarczyk – pielęgniarka oddziałowa anestezjologii, Krystyna Pawęzka – 
pielęgniarka instrumentariuszka,  
II rząd: Danuta Wróbel - sanitariuszka, Jadwiga Majewska – pielęgniarka instrumentariuszka, Halina 
Szmacińska - salowa,  
III rząd Dorota Majdas - instrumentariuszka, Krystyna Pukszto - lekarz, Janina Bartczak - salowa, 
Zdzisława Potomska – pielęgniarka anestezjologiczna, Jadwiga Sobanek - instrumentariuszka, 
Kazimiera Marszałkowska - salowa, Teresa Olbińska - salowa, Hanna Garczyńska – przełożona 
pielęgniarek. 
IV rząd: Danuta Skowron – pielęgniarka anestezjologiczna, Anna Goździńska – pielęgniarka oddziałowa 
bloku operacyjnego. 
 

 
 

Od lewej: Agnieszka Obałka, Danuta Skowron, Danusia Piekarczyk, Jadwiga Potocka - lekarz, Anna 
Goździńska, Grażyna Warzecha - lekarz, Janina Bartczak - salowa, Iwona Klatka – lekarz anestezjolog, 
Kazimiera Marszałkowska - salowa 
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Krystyna Karolus- ur.02.04.1940r. w Zduńskiej Woli. córka Zygmunta i Reginy. 

Ukończyła 2 -letnią szkołę w Ośrodku Szkolenia Asystentek Pielęgniarskich 
w Ostrowie Wielkopolskim w  okresie 02.11.1956 – 30.08.1958r. Od 01.10 1958r. 
rozpoczęła pracę w szpitalu w Sieradzu na bloku operacyjnym w charakterze 
instrumentariuszki. W roku 1980 ukończyła Liceum Medyczne w Sieradzu dla 
pracujących nadal pracując na bloku operacyjnym. W roku 1985 powierzono jej 
obowiązki pielęgniarki oddziałowej bloku operacyjnego do roku 1992. Na emeryturę 
przeszła 31.01.1996r. Zm. 01.04.2011r. 
 

 

 

 
Od lewej Krystyna Karolus – Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego, Elżbieta Pokora – 

Pielęgniarka Wojewódzka, Jadwiga Sobanek - instrumentariuszka 
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Inne pielęgniarki bloku operacyjnego 

 

 
 

Jadwiga Majewska – piel. instrumentariuszka, Jadwiga Sobanek – piel. instrumentariuszka, Teresa 
Olbińska - salowa, Krystyna Karolus - pielęgniarka oddziałowa, Zdzisława Potomska - piel. 
anestezjologiczna, Maria Horabik – piel. instrumentariuszka, Danuta Skowron - piel. 
anestezjologiczna, Anna Kwiatkowska, Anna Garczyńska - pielęgniarka przełożona, Urszula Orłowska 
piel. instrumentariuszka, Elżbieta Urbaniak – lekarz 
 

 
 
Od lewej: Dorota Majdas - instrumentariuszka, Urszula Orłowska – pielęgniarka anestezjologiczna, 
Krystyna Karolus – pielęgniarka oddziałowa, Danuta Skowron – pielęgniarka anestezjologiczna, Beata 
Wira - instrumentariuszka 
W głębi: Anna Kwiatkowska – pielęgniarka, Grażyna Warzecha - lekarz 
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Od lewej: Wiesława Komza, Krystyna Nowak, Krystyna Karolus, Cecylia Chruścicka 

 

 
 
Od lewej: Danuta Skowron, Jadwiga Majewska, Jadwiga Sobanek, Krystyna Karokus, 
Barbara Kotowska, Janina Bartczak, Wojciech Czas 
 

 
 
Od lewej: Kazimiera Pertkiewicz, Zdzisława Potomska, Krystyna Pawęzka, Józefa Ograbek 
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Jadwiga Sobanek 

 

 
 
Od lewej: Krystyna Nowak, Jadwiga Sobanek, Elżbieta Pokora – Pielęgniarka Wojewódzka, 
Barbara Rumak, Teresa Munarczyk, Krystyna Pawęzka 
 

 
 
Jadwiga Sobanek - pielęgniarka i Wojciech Stolarski – Przewodniczący Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 



37 

 

 

 
 
Uroczyste pożegnanie pani Ireny Pietrzak - instrumentariuszki odchodzącej na emeryturę 
 

Od lewej: Cecylia Chruścicka, Grażyna Warzecha, Irena Pietrzak, Krystyna Karolus, Elżbieta 
Urbaniak, Danuta Skowron, Renata Silewska, Krystyna Pawęzka, Wiesława Matusiak 
 

 

 
 

Od lewej: Krystyna Karolus, Kazimiera Pertkiewicz, Anna Andrzejak, Jadwiga Sobanek, 
Marzena Trojak, Danuta Skowron, Krystyna Pawęzka, Cecylia Chruścicka, Maria Horabik 
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Barbara Rumak - absolwentka Liceum Medycznego 
w Bydgoszczy, do Sieradza przyjechała w 1975r. i rozpoczęła 

pracę na bloku operacyjnym. W latach 1980 – 1982 
ukończyła Studium Nauczycielskie dla nauczycieli szkół 
medycznych w Warszawie i rozpoczęła od września 1982r 
pracę w Liceum Medycznym w Sieradzu w charakterze 
nauczyciela zawodu. W szkole pracowała do 1993r. 
z przerwą w latach 1985-1988. W latach 80 pełniła 
dwukrotnie obowiązki przewodniczącej Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego. 
 
 

 

     
 
Basia Rumak – odbiór dyplomu         Od lewej: Wanda Urban, Małgosia Balcerzak, Barbara 
                                                         Rumak, Teresa Ptaszyńska 

 

 
 

Od lewej: Barbara Rumak, Teresa Munarczyk, Krystyna Pawęzka, Elżbieta Pokora, Wojciech 
Stolarski, Elżbieta Wojnarowicz 
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Od lewej górny rząd: Józefa Ograbek, Elżbieta Wojnarowicz, Marta Niedźwiecka,                            
dolny rząd: Anna Madalińska, Elżbieta Wilczyńska, NN, Kazimiera Pertkiewicz, NN, Barbara 

Rumak, Wiesława Matusiak. 

 

 

 
 

Barbara Rumak z uczennicami w oddziale chirurgicznym w latach 80 – tych 
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Barbara Rumak z uczennicami w latach 80 – tych w oddziale chirurgicznym w szpitalu przy 
ul. Nenckiego  
 

 
 

Barbara Rumak z uczennicami w latach 90 – tych w oddziale chirurgicznym w szpitalu przy 
ul. Armii Krajowej 7 
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Anestezjologia- Ordynator – lek. med. Grażyna Warzecha 

 
 
Pielęgniarka oddziałowa Teresa Munarczyk – ur. 
14.10. 1948r. w Płotnie woj. szczecińskie. W 1968r. 
ukończyła 4 –letnie Liceum Medyczne Pielęgniarek 

w Tomaszowie Mazowieckim. Pierwszą pracę podjęła 
01.07.1968r. w Sieradzu, w oddziale wewnętrznym IVA. 
W roku 1969 została oddelegowana na 3,5 miesięczny 
kurs z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego 
w Łódzkim Oddziale Centralnego Ośrodka Doskonalenia 
Średnich Kadr Medycznych w Warszawie. Po odbytym 
kursie została przeniesiona na blok operacyjny, gdzie 
rozpoczęła pracę w charakterze pielęgniarki 
anestezjologicznej i gdzie tworzyła i organizowała miejsce 
pracy dla kolejnych pielęgniarek tej specjalności. W roku 

1985 ukończyła specjalizację w zakresie pielęgniarstwa w anestezjologii 
i intensywnej opiece, również w Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Średnich Kadr 
Medycznych w Warszawie. W roku 1992 po reorganizacji szpitali rozpoczęła pracę 

w Szpitalu Wojewódzkim jako pielęgniarka koordynująca w Dziale Pomocy Doraźnej 
i Izby Przyjęć. W roku 2001 przeszła na emeryturę. 

 

 
 

Zaświadczenie o odbytym kursie specjalistycznym w zakresie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego pani Teresy Munarczyk 



42 

 

 
 

Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie przez panią Teresę Munarczyk tytułu specjalistki 
w zakresie pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece medycznej 

 

 

    
 
                     Teresa Munarczyk                            Teresa Munarczyk i Krystyna Karolus 
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Taki czajnik, to był czajnik…..              Niezapomniany korytarz bloku operacyjnego 
                                                            Od lewej: Wiesława Komza, Krystyna Pawęzka 

 

 
 

Od lewej: Wiesława Matusiak – pielęgniarka anestezjologiczna, Teresa Munarczyk – 
pielęgniarka oddziałowa, Elżbieta Urbaniak - lekarz 
 

 
 

Od lewej: Wiesia Matusiak pielęgniarka anestezjologiczna, Andrzej Jankiewicz - lekarz, 
Danuta Skowron – pielęgniarka anestezjologiczna, Ewa Marzantowicz - praktykantka, 
Danusia Piekarczyk – pielęgniarka anestezjologiczna 
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       Od lewej: Danuta Piekarczyk – pielęgniarka                Teresa Munarczyk, Zdzisława Potomska 
       anestezjologiczna, Teresa Munarczyk –  
       pielęgniarka oddziałowa 
 

 
 
Od lewej: Grażyna Warzecha - lekarz, Anna Kwiatkowska- pielęgniarka instrumentariuszka, Urszula 
Orłowska –pielęgniarka anestezjologiczna, Danuta Skowron –pielęgniarka anestezjologiczna 

 

 
 

Danuta Skowron – pielęgniarka anestezjologiczna 
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Oddział chirurgii dziecięcej - lekarz ordynator: lek. med. Zbigniew Wacławek 

 
Pielęgniarka oddziałowa:   

 
Maria Karolak – z/d Ozimek, c. Józefa i Marianny, 
ur. 04.06.1926r. w Sieradzu. Szkołę Podstawową 7 – klasową 

ukończyła w Sieradzu. W czasie okupacji niemieckiej do szkoły 
nie uczęszczała. W roku 1949 rozpoczęła pracę w szpitalu 
powiatowym w Sieradzu. W latach 1949 – 50 ukończyła kurs 
młodszych pielęgniarek w Łodzi. W roku 1952 kończy kurs dla 
pielęgniarek w szkole medycznej w Pabianicach i składa 
Egzamin Państwowy z Pielęgniarstwa uzyskując tytuł 
pielęgniarki dyplomowanej. Od dnia 06.12.1952r. pełni 
obowiązki pielęgniarki oddziałowej oddziału chirurgii dziecięcej 

przez 16 lat do 1968r. W roku 1956 otrzymuje Brązowy Krzyż Zasługi za wzorową 
i twórczą pracę w organizacji kolejnych oddziałów szpitalnych. Od 01.09.1968 r. do 
31.01.1985r. tj. przejścia na emeryturę pracuje jako pielęgniarka odcinkowa 
w oddziale gruźliczym. 

 

                              
   
Krystyna Nowak – ur. 24.11.1944r. w Głownie c. Władysława i Józefy Pelskich. 
Państwową Szkołę Pielęgniarstwa ukończyła w Głownie. Pracę rozpoczęła 1963r. 
w oddziale ginekologicznym, od roku 1968r. w oddziale chirurgii dziecięcej jako 
pielęgniarka oddziałowa, gdzie pracowała do dnia jego likwidacji w 1978r. Następnie 
pracowała w oddziale chirurgii ogólnej, gdzie organizowała salę pooperacyjną. Po 
dwóch latach powierzono jej obowiązki przełożonej przychodni przy ul. Orzechowej. 
Od roku 1988 do roku 1991 pełniła obowiązki Przełożonej Wojewódzkiego Szpitala 

w budowie przy ul. Armii Krajowej 7. W okresie swojej pracy otrzymała następujące 
odznaczenia: w dniu 02.07.1979 r. – Brązowy Krzyż Zasługi, odznakę za wzorową 
pracę w Służbie Zdrowia i w dniu 22.01.2002 r. – Srebrny Krzyż Zasługi.  
Zmarła w 2006r. 
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Od lewej: Krystyna Nowak, Bogusława Smoczarska, Maria Dubała, Bożena Strzelczyk,  
Renia Florek,  Olga Stankiewicz 

 

 
 
Od lewej: Janina Urbaniak, Krystyna Nowak, Zofia Pawlak, Elżbieta Strzemieczna – 
pracownik laboratorium szpitalnego 
 

 
 

Uroczysta Msza Święta z okazji otwarcia Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 1991 r. 
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Oddział Ortopedyczny: lekarze ordynatorzy: lek. med. Jerzy Bednarek, lek. med. 

Stefan Pielok, lek. med. Jacek Grabicki 
 

Pielęgniarki Oddziałowe:  

 

            
 
Janina Olczyk - z/d Czerniak, c. Franciszka I Antoniny, ur. 30.11.1926r. 
w Rzechcie. W dniu 15.07.1945r. rozpoczyna pracę w szpitalu w Sieradzu 
w charakterze salowej, od roku 1947 jako  pielęgniarka przyuczona. W roku 1954 
złożyła egzamin pielęgniarski przed Państwową Komisją przy Ministerstwie Zdrowia 
w Warszawie. Od 01.01.1956r. pracuje jako pielęgniarka w oddziale chirurgii 
septycznej. W dniu 22.06.1961r. otrzymała świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej dla pracujących. Od 01.12.1958r. do 30.12.1970 pełni obowiązki 
pielęgniarki oddziałowej oddziału ortopedycznego. 
 

 

        
 
Maria Świątek - ur. 01.09.1939r. w Męce Księżej, córka Józefa i Zofii. W lipcu 

1959r. ukończyła Państwową Szkołę Pielęgniarstwa nr 1 w Łodzi, w roku 1962 
ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli. Pracę rozpoczęła 
01.09.1959r. w szpitalu w Sieradzu w oddziale ortopedycznym. Od 01.01.1971r. do 
przejścia na emeryturę 16.11.1994r. pełniła obowiązki pielęgniarki oddziałowej 
oddziału ortopedycznego. 
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Janina Ławniczak – absolwentaka Szkoły Asystentek 
Pielęgniarskich w Kaliszu z roku 1960, dyplom 

pielęgniarki uzyskała w Liceum Medycznym dla 
pracujących w Sieradzu w 1981r. Pracę zawodową 
rozpoczęła 17.08.1960r. w oddziale chirurgi septycznej 
prowadzonej przez dr Jana Kaszyńskiego. We wrześniu 
1963r. utworzono oddział ortopedyczny w miejsce 
chirurgii septycznej, gdzie pracuje nadal nieprzerwanie 
do roku 1992. Pierwszym ordynatorem był dr Jerzy  

Bednarek. Po przeniesieniu oddziału do szpitala przy ul Armii Krajowej, pozostaje 
w oddziale Rehabilitacji przy ul Nenckiego 2 gdzie pracuje do chwili przejścia na 
emeryturę w 1998r. 
 

 

         
Od lewej: Pani salowa Józefa Janicka, pacjent, Janina Ławniczak 
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Elżbieta Kamińska – ukończyła Liceum Medyczne w Sieradzu 
w 1971r. Pracę w oddziale ortopedycznym rozpoczęła w roku 
1972. Od roku 1982 do 1992r. pracowała jako 
instrumentariuszka ortopedycznego bloku operacyjnego. Po 

przeniesieniu oddziału na ul. Armii Krajowej 7 do chwili 
obecnej pracuje na bloku operacyjnym. 
 

 

 

 

 

                 
 
     Elżbieta Kamińska                            Sabina Wabiszczewicz, Małgorzata Margiel, Elżbieta Kamińska   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elżbieta Kamińska, Irena Duras 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grażyna Balcerzak, Bogusia 
Gawron, Elżbieta Kamińska 
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Grażyna Balcerzak – absolwentka Liceum 
Medycznego w Sieradzu z roku 1974. W oddziale 
ortopedycznym pracowała nieprzerwale od 

01.07.1974r. do 1992r. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Od lewej Maria Świątek – 
pielęgniarka oddziałowa, 
pielęgniarki: Grażyna 
Balcerzak, Maria Banach                                                      

, 

 
Od lewej: Anna Lipka, Janina Ławniczak, Grażyna Balcerzak 
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Od lewej: Dorota Zakrzewska, Iwona Bartczak, Grażyna Balcerzak, Maria Świątek – 
pielęgniarka oddziałowa, Małgorzata Turkiewicz, Teresa Sobczak, bokiem Sabina 
Wabiszczewicz 
 

 
 
Od lewej: Maryla Grala, Bogusia Gawron, NN, Teresa Sobczak, Jadwiga Ławniczak, 
Genowefa Pietrzak podczas spotkania z okazji Dnia Pielęgniarki w maju 2018r. 

 
 
Sądzę, że dzisiejszy odcinek przywołał wiele wspomnień dla osób prezentowanych 
na zdjęciach a także dla tych, które w minionych latach pracowały. Dla młodszych 
koleżanek jest to lekcja historii. 

 
 
                                                                                  Pozdrawiam 
                                                                                        Elżbieta Pokora 
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„Nie umiera ten, kto pozostaje  
w naszych sercach” 
 
 

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29.04.2019 r. w wieku 93 lat odeszła 

od nas nasza Koleżanka Pielęgniarka, która w latach 1958 – 1963 była Pielęgniarką 
Przełożoną w Szpitalu przy ul. Nenckiego 

 
 

 
N A T A L I A      D U D C Z A K 

 
 

 
                                                    Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia i wsparcia                  
                                                              składają koleżanki i koledzy 
 
 

 


