
1 

 

Spis Treści 
 
 

1. KOMUNIKATY  
 

 

 

Informacje związane ze Zjazdem Sprawozdawczo - Wyborczym : 
 
- skład Okręgowej Komisji Wyborczej …………..……….……………………….. 
 
- Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej …………………………………….… 
 
- Zadania Okręgowej Komisji Wyborczej ……………………………………….… 
 
- podział  obszaru  działania  OIPiPZS  na  rejony wyborcze  -  2019  r. .… 
 

- kalendarz spotkań w rejonach wyborczych – Wybory 2019 ……………..… 
 
 
Powołanie członka OIPiPZS na Konsultanta Wojewódzkiego 
…………………………………………………………….……………....……………… 

 
 

2 
 

2 – 6 
 

7 
 

8 
 

9 
 
 
 

10 

Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie utworzenia nowego zawodu 
„Technik Pielęgniarstwa”……………………………………………………………… 
 

 
11 – 12  
 

Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej ………..……………………… 13 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed nieuczciwymi 
organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
……………………………………………………………………………………….……. 
 

         
 

14  

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 
w sprawie podawania produktów leczniczych…………..……………………..… 
 

 
15 – 16  

  
Pielęgniarka będzie mogła zostać specjalistą w dziedzinie psychoterapii 
dzieci i młodzieży ………………………………………………………………………. 
 

 
16 

Bezpłatne szkolenia specjalistyczne ……………………………………….……… 17        

  

2. KĄCIK HISTORYCZNY  

 
Elżbieta Pokora: Odcinek VII. Pielęgniarki oddziałów szpitalnych w latach 
1945 – 2019 „Starego Szpitala” w Sieradzu przy ul. Nenckiego 2               
– ciąg dalszy …………………………………………….….................…………….. 
 

 
 
 

18 – 39  
 

 
 

3. Z  ŻAŁOBNEJ KARTY ………………………………………………………… 
 

 
 

40 
 

  

 



2 

 

Sekretarz Rady OIPiPZS - Anna Kulesza - informuje :  
 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w dniu 13.06.2019 r. 
powołała Okręgową Komisję Wyborczą w następującym składzie: 
 
1. Anna Augustyniak 

2. Anna Kulesza 

3. Dorota Waszczyńska  

4. Beata Gołąb 

5. Barbara Piecyk 

6. Zofia Małkiewicz 

7. Dorota Kucharska 

8. Beata Krasoń 

9. Małgorzata Wróbel 

10. Beata Chudobińska  

11. Maria Wiśniewska  

12. Renata Cholerzyńska  

13. Elżbieta Michalska 

14. Maria Damasiewicz 

15. Hanna Malik  

 

Na tym samym posiedzeniu Rada OIPiPZS przyjęła regulamin działania Okręgowej 
Komisji Wyborczej przedstawiony poniżej : 
 

załącznik nr 1  
Regulamin  Okręgowej  Komisji  Wyborczej 

 
§ 1 

1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

 
2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1 w głosowaniu jawnym dokonuje się 
wyboru: Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej, wiceprzewodniczącego 
i sekretarza. 
 

§ 2 

1. Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego 
nieobecności  funkcję tę pełni wiceprzewodniczący. 

 
2. Decyzje o zwoływaniu kolejnych posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej 
podejmuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. 
 
3. Zawiadomienie o terminach i miejscu posiedzeń przesyła się na 7 dni przed 
dniem spotkania. Powiadomienie o spotkaniach może również być przekazywane 
drogą telefoniczną, elektroniczną, bądź faksem. 
 
4.Obsługę biurową Okręgowej Komisji Wyborczej zapewnia wyznaczony pracownik 
biura OIPiPZS. 
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§ 3 
1. Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są  na posiedzeniach, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. 

 
2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera stwierdzenie 
przebiegu obrad, stosunek głosów przy podejmowanych decyzjach. Do protokołu 
załącza się listę obecności. 
 

§ 4 
1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje projekt podziału obszaru OIPiPZS na 
rejony wyborcze, który przedstawia do zatwierdzenia Okręgowej Radzie. 

 
2. Rejony wyborcze obejmują podmioty lecznicze i jednostki organizacyjne, 
w których wykonują zawód pielęgniarki i położne. W dużych podmiotach leczniczych 
może być tworzony więcej niż jeden rejon wyborczy. 

 
3. Dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach indywidualnej 

i grupowej praktyki zawodowej, rejony wyborcze mogą być tworzone na określonym 
terytorium. 
 
4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku małych podmiotów 
leczniczych i jednostek organizacyjnych, w których z uwagi na liczbę wykonujących 
zawód pielęgniarek i położnych nie można utworzyć rejonu wyborczego. 
 

§ 5 
1. Okręgowa komisja wyborcza na podstawie rejestrów prowadzonych przez 
okręgową radę przygotowuje rejestry osób posiadających bierne prawo wyborcze 
(rejestry wyborcze) oddzielnie dla każdego rejonu wyborczego, stan na 1 września 
2019 r., z podaniem imienia, nazwiska i numeru prawa wykonywania zawodu, 
a także informacji odnośnie tego czy w stosunku do danej osoby zachodzą 
okoliczność wyłączające czynne prawo wyborcze. 
 
2. Rejestry wyborców z wyłączeniem podawania informacji odnośnie wyłączenia 
czynnego prawa wyborczego winny być dostępne w Biurze OIPiPZS na 30 dni przed 
terminem zebrania wyborczego. Informację o możliwości sprawdzenia rejestrów 
wyborczych umieszcza się na stronie internetowej oraz w biuletynie informacyjnym 
okręgowej izby. 
 
3. Można utworzyć odrębny rejon wyborczy dla osób wpisanych do rejestrów 
prowadzonych przez Izbę, a nie wykonujących aktualnie zawodu.  
 
4. Członek samorządu, wpisany do rejestru prowadzonego przez okręgową radę, 
niewykonujący zawodu, w tym emeryt lub rencista może uczestniczyć w wyborach 
we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym na obszarze okręgowej izby, której 

jest członkiem po złożeniu stosownego wniosku. 
 
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać wniesiony do okręgowej 
komisji wyborczej nie później niż na 14 dni przed terminem zebrań wyborczych. 
Okręgowa komisja wyborcza umieszcza daną osobę w rejestrze wyborczym. 
 
6. Inne wnioski w przedmiocie umieszczenia we właściwym rejestrze wyborczym 
mogą być składane do okręgowej komisji wyborczej przez zainteresowanych 
członków samorządu nie później niż na 14 dni przed terminem wyborów. Komisja 
wyborcza po rozpatrzeniu wniosków może w sytuacjach uzasadnionych dokonać 
stosownych zmian w rejestrach wyborczych. 
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7. Można brać udział w zgromadzeniu wyborczym tylko jednego rejonu wyborczego. 
 

§ 6 
1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego zwołuje i nadzoruje okręgowa komisja 
wyborcza. 
 
2. Pielęgniarki i położne należące do rejonu wyborczego powinny być powiadomione 
o terminie i miejscu zebrania wyborczego co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym 
terminem. 

 
3. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego odbywa się niezależnie od liczby obecnych 
na nim pielęgniarek i położnych należących do tego rejonu wyborczego. 
 
4. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 

§ 7 
1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego otwiera przedstawiciel okręgowej komisji 

wyborczej. Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego 
zebrania, sekretarza zebrania oraz co najmniej 2 członków komisji mandatowo–
skrutacyjnej spośród pozostałych uczestników zebrania wyborczego. Brak lub 
niemożliwość dokonania wyboru osób na wskazane wyżej funkcje na zebraniu 
wyborczym oraz minimalnej liczby członków komisji mandatowo-skrutacyjnej 
uniemożliwia przeprowadzenie wyborów. 
 
2. Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach 
przeprowadzanych przez zebranie wyborcze rejonu wyborczego. 
 
3. Przedstawiciel okręgowej komisji wyborczej po wyborze przewodniczącego 
zebrania pełni funkcję doradcy. 

 
4. Przed wydaniem kart do głosowania, wyborcy potwierdzają swój udział 
w głosowaniu podpisem w rejestrze wyborców rejonu wyborczego. 

 
5. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który po zakończeniu głosowania 
i ustaleniu wyniku wyborów przekazuje się do okręgowej komisji wyborczej. 
Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wraz z zawiadomieniem o zebraniu 
wyborczym, rejestrem wyborców, w którym uczestnicy zebrania wyborczego 
podpisem potwierdzili swoją obecność oraz z zabezpieczonymi w kopercie oddanymi 
głosami stanowią integralną część protokołu z zebrania wyborczego.    

   
§ 8 

1. Kandydatów zgłasza się podczas zebrania wyborczego ustnie lub pisemnie. 
 
2. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) imię i nazwisko zgłaszającego; 
b) imię, nazwisko oraz zawód kandydata; 
c) miejsce pracy kandydata. 

 
3. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie biorący udział w zebraniu wyborczym 
uprawniony uczestnik, w tym samodzielnie kandydat. 

 
4. Zgłoszony kandydat, który musi być obecny na zebraniu wyborczym, obowiązany 
jest oświadczyć, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie jest składane 
ustnie.  
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5. Kandydaci powinni przedstawić informację o przebiegu pracy zawodowej 
i społecznej, a uczestnicy zebrania wyborczego mogą zadawać pytania zgłoszonym 
kandydatom. 
 

§ 9 
1. Głosowanie przeprowadza i nadzoruje komisja mandatowo–skrutacyjna. 
Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących. 
Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów w danym rejonie wyborczym niż 
liczba ustalona przez ORPiPZS nie ma wpływu na ważność wyborów. 
 
2. Do zadań komisji mandatowo – skrutacyjnej należy: 

a) Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd, 
b) Sporządzenie listy kandydatów, 
c) Przygotowanie kart do głosowania ze wskazaniem kandydatów 

w kolejności alfabetycznej, 
d) Ustalenie wyników głosownia po przeliczeniu oddanych głosów 

i sporządzenie listy wybranych delegatów na okręgowy zjazd, 

e) Ogłoszenie wyników wyborów, 
f) Czuwanie w czasie zebrania wyborczego nad przestrzeganiem 

regulaminu wyborów. 
 
                                          § 10 

1. Karta do głosowania obejmuje następujące dane:  
a) pieczęć Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, 
b) oznaczenie rejonu wyborczego, 
c) alfabetyczną listę kandydatów,  
d) wskazanie jaka jest dopuszczalna liczba wskazań, 
e) pouczenie o sposobie głosowania. 

 
2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 
§ 11 

1. Wyboru dokonuje się poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata 
(kandydatów), na którego (których) głosujący oddaje swój głos. Wskazanie następuje 
poprzez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata, na którego głosujący 
oddaje swój głos. 

 
2. Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo oznakowanych kart do 
głosowania.  
 
3. Głosować można tylko osobiście. 
 
4. Brak jakichkolwiek wskazań oznacza oddanie głosu ważnego. 
 

5. Głos jest nieważny, gdy : 
a) liczba wskazań jest większa od określonej w karcie do głosowania 
b) karta do głosowania została przedarta albo dokonano na niej 

jakichkolwiek dopisków lub skreśleń sprzecznych ze sposobem 
głosowania. 

 
§ 12 

1. Okręgowa Komisja Wyborcza zapewnia warunki umożliwiające zachowanie 
tajności głosowania zabezpieczając urnę i zapewniając odpowiednie warunki 
podczas wypełniania kart do głosowania. 
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2. Protokół Komisji mandatowo – skrutacyjnej powinien zawierać: 
a) alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów; 
b) liczbę uprawnionych do głosowania; 
c) liczbę oddanych głosów; 
d) liczbę oddanych głosów ważnych; 
e) liczbę oddanych głosów nieważnych; 
f) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów; 
g) listę wybranych delegatów; 
h) podpisy członków komisji. 

 
3. Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu. 

§ 13 
1. Dokumentacja z zebrania wyborczego o której mowa w ust.1 dostarczana jest bez 
zbędnej zwłoki Okręgowej Komisji Wyborczej, która sprawdza poprawność 
przeprowadzenia wyborów. 

 

2. Dokumentacja z zebrania wyborczego o której mowa w ust.1 udostępniana jest 
do wglądu członkom zebrania wyborczego z danego rejonu wyborczego w biurze 
OIPiPZS w terminie 2 tygodni od daty ich otrzymania. 

 
                                                    § 14 

1. W przypadku stwierdzenia przez Okręgową Komisję Wyborczą samodzielnie lub 
na skutek rozpatrywania skargi naruszenia postanowień niniejszego Rozdziału, 
które mogły mieć wpływ na wynik wyborów, Okręgowa Komisja Wyborcza 
unieważnia wybory w danym rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie 
wyborcze.  
 
2. Okręgowa komisja wyborcza rozpatruje skargi na nieprawidłowości w przebiegu 
wyborów, które można wnosić w terminie 2 tygodni od daty zebrania wyborczego. 
ich zaistnienia. 
 
3. W przypadku oddalenia skargi przez okręgową komisję wyborczą, wnoszącemu 
przysługuje odwołanie do okręgowej rady w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia 
uchwały odrzucającej skargę. Uchwała okręgowej rady w przedmiocie rozpoznania 
odwołania jest ostateczna. 

 
4. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 3 są zachowane, jeżeli skarga lub odwołanie 
wpłyną w tych terminach do biura okręgowej rady. 

 
5. Po upływie terminu do wniesienia skargi, a jeżeli skargi zostały wniesione po 
zakończeniu procedur odwoławczych, o których mowa w ust. 2 i 3 i ewentualnie po 
przeprowadzeniu ponownych zebrań wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza, na 
podstawie otrzymanych protokołów, stwierdza ważność wyborów i sporządza listę 

delegatów na okręgowy zjazd, którą przekazuje okręgowej radzie.  
 

§ 15 
1. Dokumentację z wyborów, o której mowa w § 7 pkt. 5 16 należy zabezpieczyć  
przed ich utratą wskutek wystąpienia zdarzeń losowych.  

 
2. Dokumentacja przechowywana jest w biurze OIPiPZS przez okres jednej kadencji 
– do czasu zakończenia następnych wyborów, a po tym okresie podlega brakowaniu 
i zniszczeniu. 
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                         ZADANIA  OKRĘGOWEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ  -  2020 
 

Lp.                                          zadanie  termin  realizacji 

1.  Przypomnienie regulaminu działania Okręgowej Komisji 

Wyborczej, w którym zawarte są zasady wyborów na zebraniu 

wyborczym. 

 

18 lipca 2019 r.  

2.  Wniosek do Rady OIPiPZS w sprawie podziału Izby na rejony 

wyborcze i liczbę delegatów.  

 

19 września 2019 r.  

3.  Przygotowanie wniosku do Rady OIPiPZS w sprawie zarządzenia 

wyborów delegatów na Zjazd Sprawozdawczo - Wyboczy na VIII 

Kadencje.  

 

19 września 2019 r.  

4.  Przygotowanie rejestru wyborców wg danych określonych w 

Regulaminie Okręgowej Komisji Wyborczej 

 

1 września 2019 r.  

5.  Określenie liczby mandatów na Okręgowy Zjazd zgodnie z 

Uchwałą Rady 

 

19 września 2019 r.   

6.  Podejmowanie decyzji o wpisywaniu do rejestru wyborców zgodnie 

z uchwałą nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i 

Położnych z dnia 4 czerwca 2019 r. 

 

Do ostatniego 

zebrania 

wyborczego 

7.  Ustalenie kalendarza spotkań wyborczych ( 30 dni przed 

pierwszym terminem wyborów delegatów ) i powiadomienie o 

wyborach na 14 dni przed zebraniem wyborczym. 

 

19 września 2019 r.  

8.  Otwieranie zebrania wyborczego, a po wyborze przewodniczącego 

zebrania pełnienie funkcji doradcy w sprawach proceduralnych i 

organizacyjnych.  

 

 W dniu wyborów  

9.  Stwierdzenie ważności odbytych zebrań wyborczych na podstawie 

otrzymanych protokołów zebrań wyborczych - odpowiada na 

pytanie: czy nie zostały naruszone zasady określone w uchwale nr 

2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z 

dnia 4 czerwca 2019 r. 

 

31 grudnia 2019 r.  

10.  Rozpatruje skargi na nieprawidłowość przebiegu zebrań 

wyborczych. 

 

31 grudnia 2019 r.  

11.  Sporządza jednolitą listę delegatów na Okręgowy Zjazd, którą 

przekazuje Radzie OIPiPZS. 

4 tygodnie przed 

Zjazdem 

Sprawozdawczo– 

Wyborczym 

12.  Przekazuje delegatom na Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym 

sprawozdania z działalności Komisji Wyborczej w zakresie 

ważności wyborów w rejonach wyborczych oraz liczbie skarg na 

nieprawidłowości przebiegu zebrań wyborczych i sposobie 

rozpatrzenia tych skarg.  

 

Zjazd 

Sprawozdawczo - 

Wyborczy - marzec 

2020  
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  PODZIAŁ  OBSZARU  DZIAŁANIA  OIPiPZS  NA  REJONY  WYBORCZE  -  2020  ROK 
 

Lp. Rejon 

nr  

zakres rejonu  podmioty lecznicze/jednostki zatrudniające pielęgniarki 

i położne 

1.  Rejon   

nr 1  

powiat 

sieradzki  

pielęgniarki i położne zatrudnione w Szpitalu Wojewódzkim 

w Sieradzu – ul. Armii Krajowej 7, Sieradzkie Centrum 

Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu, 

wszystkie położne z terenu sieradzkiego. 

2.  Rejon   

nr 2  

powiat 

sieradzki  

pielęgniarki zatrudnione w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu 

– ul. Nenckiego 2, w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie 

„Amicus”, w Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym 

w Rafałówce, wykonujące zawód w ramach praktyk 

zawodowych, zatrudnione w podstawowej i specjalistycznej 

opiece zdrowotnej, w zakładach pracy chronionej, PSSE, 

Jednostce Wojskowej, Zakładzie Karnym i innych podmiotach, 

w Domach Pomocy Społecznej oraz bezrobotne z terenu 

powiatu sieradzkiego (miasta i gminy: Błaszki, Brąszewice, 

Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz, Warta, 

Wróblew, Złoczew ).  

    

3.  Rejon   

nr 3  

powiat 

sieradzki 

pielęgniarki zatrudnione w Centrum Psychiatrycznym 

w Warcie.  

4.  Rejon   

nr 4  

powiat 

zduńsko-

wolski 

pielęgniarki i położne zatrudnione w Zduńskowolskim 

Szpitalu Powiatowym, wykonujące zawód w ramach praktyk 

zawodowych, zatrudnione w podstawowej i specjalistycznej 

opiece zdrowotnej, w zakładach pracy chronionej, PSSE 

i innych podmiotach, w Domach Pomocy Społecznej oraz 

bezrobotne z terenu powiatu zduńskowolskiego (miast i gmin: 

Szadek, Zapolice, Zduńska Wola).   

 

5.  Rejon   

nr 5 

powiat łaski  pielęgniarki i położne zatrudnione w Centrum Dializa Szpital 

w Łasku, wykonujące zawód w ramach praktyk zawodowych, 

zatrudnione w podstawowej i specjalistycznej opiece 

zdrowotnej, PSSE, Jednostce Wojskowej, w zakładach pracy 

chronionej i innych podmiotach oraz bezrobotne z terenu 

powiatu łaskiego (miast i gmin: Buczek, Łask, Sędziejowice, 

Widawa, Wodzierady).  

 

6.  Rejon   

nr 6  

powiat 

poddębicki  

pielęgniarki i położne zatrudnione w Poddębickim Centrum 

Zdrowia, wykonujące zawód w ramach praktyk zawodowych, 

zatrudnione w podstawowej i specjalistycznej opiece 

zdrowotnej, PSSE, w zakładach pracy chronionej i innych 

podmiotach, w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie oraz 

bezrobotne z terenu powiatu poddębickiego (miasta i gminy: 

Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim).  

 

7.  Rejon   

nr 7  

powiat 

wieruszowski  

pielęgniarki i położne zatrudnione w NZOZ Szpital Powiatowy 

Wieruszów, wykonujące zawód w ramach praktyk zawodowych, 

zatrudnione w podstawowej i specjalistycznej opiece 

zdrowotnej, PSSE, w zakładach pracy chronionej, w Domach 

Pomocy Społecznej i innych zakładach oraz bezrobotne z terenu 

powiatu wieruszowskiego (miasto i gmina: Bolesławiec, 

Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów). 
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Kalendarz spotkań w rejonach wyborczych – Wybory 2020 
 

Lp. Rejon nr Zakres rejonu 
Termin zebrania 

wyborczego 

Miejsce wyłożenia 

rejestru wyborców 

1.  Rejon nr 1 

 

Powiat sieradzki 

  

 

25.11.2019 r. 

godz. 14.30 

Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych Ziemi 

Sieradzkiej 

2.  Rejon nr 2 
 

Powiat sieradzki 

 

26.11.2019 r. 

godz. 14.30 

Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych Ziemi 

Sieradzkiej 

3.  Rejon nr 3 
 

Powiat sieradzki 

 

27.11.2019 r. 

godz. 14.30 

Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych Ziemi 

Sieradzkiej 

4.  Rejon nr 4 
 

Powiat zduńskowolski 

 

28.11.2019 r. 

godz. 14.30 

Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych Ziemi 

Sieradzkiej 

5.  Rejon nr 5 

  

Powiat łaski 

 

29.11.2019 r. 

godz. 14.30 

Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych Ziemi 

Sieradzkiej 

6.  Rejon nr 6 
 

Powiat poddębicki 

 

02.12.2019 r. 

godz. 14.30 

Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych Ziemi 

Sieradzkiej  

7.  Rejon nr 7 Powiat wieruszowski 

 

03.12.2019 r. 

godz. 14.30 

Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych Ziemi 

Sieradzkiej  

 
Termin Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego został ustalony na dzień 

20 marca 2020 r. o godz. 9.oo 

 
Wszystkie osoby zainteresowane działalnością w samorządzie zawodowym, 
rozwojem osobistym i kształceniem osobowości zapraszamy do wyborów w rejonach 
wyborczych w zaplanowanych terminach.  

 

UWAGA ! 
 

Pielęgniarki/pielęgniarze, położne chcące uczestniczyć w zebraniu rejonu 
wyborczego, muszą znajdować się na liście tego rejonu. W przeciwnym wypadku 
osoba traci prawo uczestnictwa w zebraniu wyborczym. 
 
Rejestry wyborców są dostępne w biurze OIPiPZS. Rejestry te są sporządzone 
z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych na podstawie danych dotyczących 

miejsca zatrudnienia. W związku z tym prosimy o pilną aktualizację danych w ww. 
Rejestrze. Informacje te pozwolą prawidłowo przydzielić daną osobę do 
odpowiedniego rejonu wyborczego. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób 
wykonujących zawód w więcej niż jednym podmiocie.  
 
Zmiany w zakresie rejonu wyborczego można zgłaszać pisemnie w biurze OIPiPZS 
najpóźniej w terminie 14 dni przed planowanym zebraniem wyborczym. 

 
 
 

 



10 

 

Powołanie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa opieki długoterminowej 

 

26 czerwca 2019 
 
 

       
 
 
 
Nowym Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
długoterminowej została Pani mgr Mirosława Kowalczyk – członek Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. Akt powołania w imieniu 
wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau wręczył jej dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny 
i Polityki Społecznej Piotr Cieplucha. 

Mirosława Kowalczyk zatrudniona jest na stanowisku kierownika NZOZ Usługi 
Pielęgniarskie „Familia” w Sokolnikach. Jest magistrem pielęgniarstwa, w 2014 r. 
uzyskała tytuł Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
długoterminowej. Ponadto ukończyła następujące kursy: leczenie ran dla 
pielęgniarek, pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, szczepienia ochronne dla 
pielęgniarek, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego, ordynowanie leków i wypisywanie recept dla 
pielęgniarek i położnych – część I oraz posiada kwalifikacje w zawodzie technik 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pani Konsultant składamy serdeczne gratulacje i życzymy satysfakcji z pełnionej 
funkcji i wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. 

 

 

                                                            Okręgowa Rada 

                                                               Pielęgniarek i Położnych 
                                                               Ziemi Sieradzkiej  
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Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed nieuczciwymi 
organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami na temat nieuczciwych 
organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Przypominamy, 
że zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej: 
Organizatorami kształcenia mogą być: 

1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie 
nauk medycznych oraz podmioty lecznicze; 

2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe (prowadzonego przez ORPIP lub 
NRPIP). 

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są: 
1. posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art.78 ust.1 lub 2; 
2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego 

rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie 

kształcenia; 
3. zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu 

kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami 
określonymi w programie kształcenia; 

4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, 
uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny. 

Organizator kształcenia jest obowiązany pielęgniarce lub położnej 
zakwalifikowanej do: 

 specjalizacji, 
 kursu kwalifikacyjnego, 
 kursu specjalistycznego, 

wydać adekwatnie: 
 kartę specjalizacji, 
 kartę kursu kwalifikacyjnego, 
 kartę kursu specjalistycznego, 

które wraz z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami 
stanowią dowód ukończenia kształcenia podyplomowego. 
Ponadto przypominamy, że kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń 
specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone 
jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. 
Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod 
sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby 
godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia 
nie przewidują metody e-learningu. 
Warto również przed przystąpieniem do kształcenia podyplomowego zapoznać 
się z przepisami określonymi w: 

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

 Ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011 r. (Roz. 6) 
oraz programem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na 
który chcemy się zapisać, gdzie określono warunki przeprowadzenia danego 
kształcenia: 

 programy szkoleń specjalizacyjnych 
 programy kursów kwalifikacyjnych 
 programy kursów specjalistycznych 

Szczegółowych informacji czy dany organizator kształcenia może prowadzić 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

 

https://nipip.pl/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-wrzesnia-2016-r-w-sprawie-ksztalcenia-podyplomowego-pielegniarek-i-poloznych/
https://nipip.pl/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-wrzesnia-2016-r-w-sprawie-ksztalcenia-podyplomowego-pielegniarek-i-poloznych/
https://nipip.pl/prawo/ogolne/ustawa-o-zawodach-pielegniarki-i-poloznej/
http://www.ckppip.edu.pl/kafelki/programy-ksztalcenia/szkolenia-specjalizacyjne.html
http://www.ckppip.edu.pl/kafelki/programy-ksztalcenia/kursy-kwalifikacyjne.html
http://www.ckppip.edu.pl/kafelki/programy-ksztalcenia/kursy-specjalistyczne.html
https://nipip.pl/kontakt/kontakt-oipip/
http://ckppip.edu.pl/kontakt.html
http://ckppip.edu.pl/kontakt.html
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Pielęgniarka będzie mogła zostać specjalistą w dziedzinie psychoterapii dzieci 

i młodzieży 
 

Pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz diagności laboratoryjni będą mogli 

przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci 
i młodzieży. Tak zakłada przyjęty przez Radę Ministrów  (23.07.) projekt ustawy 

o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do 

profesjonalnych usług medycznych. 

 

Sytuacja epidemiologiczna chorób i zaburzeń psychicznych w Polsce od wielu lat wskazuje 
na niepokojące zjawisko wzrostu kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Policyjne 

statystyki podają, że w 2017 roku samobójstwo popełniło 116 osób w wieku 7-18 lat. Wielu 

tych śmierci można by uniknąć, gdyby dzieciom w kryzysie psychicznym w odpowiednim 

momencie dać wsparcie odpowiedniego specjalisty – psychiatry czy psychologa. 

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy zakłada, że do szkolenia specjalizacyjnego, np. 
w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, będzie mógł przystąpić nie tylko lekarz lub 

psycholog, ale każda osoba wykonująca zawód medyczny, np. pielęgniarka, fizjoterapeuta, 

farmaceuta czy diagnosta laboratoryjny. 

Jeszcze szybciej zdobyć specjalizację będzie mogła osoba legitymująca się dorobkiem 

naukowym lub zawodowym, jeśli minister zdrowia uzna jej dorobek za równoważny ze 

zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego. 
W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych projektowane zmiany wpłyną na 

zwiększenie zainteresowania odbywaniem tego typu szkolenia specjalizacyjnego przez 

pielęgniarki, co z pewnością przełoży się na łatwiejszy dostęp do profesjonalnej pomocy 

psychiatrycznej i psychologicznej. 
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BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE 

PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI 

 DLA PIELĘGNIAREK 

PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK 

PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO DLA 

PIELĘGNIAREK 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, Placówka 

Szkoleniowa w Krośnie informuje, że  bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze 

środków Ministerstwa Zdrowia w podanych dziedzinach mogą odbyć się na terenie i przy 

współpracy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu. 

Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnym szkoleniu proszone są o kontakt z Okręgową 

Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu pod numerem telefonu: 6275704 31 lub 

izba@oipip.kalisz.pl 

ORAZ 

PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK 

PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK 

PIELĘGNIARSTWA NEOEOANTOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I 

POŁOŻNYCH 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, Placówka 

Szkoleniowa w Krośnie informuje, że  bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze 

środków Ministerstwa Zdrowia w podanych dziedzinach mogą odbyć się na terenie i przy 

współpracy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie. 

Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnym szkoleniu proszone są o kontakt z Okręgową 

Izbą Pielęgniarek i Położnych w Koninie pod numerem telefonu: 63 2444450 lub 

oipip@konin.home.pl 

 
Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnego udziału w szkoleniu specjalizacyjnym jest 

spełnianie wymogów formalnych: 

 udokumentowanie co najmniej 2 lat stażu pracy w ciągu ostatnich 5-ciu lat; 

 posiadanie aktualnego Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki; 

 niekorzystanie w ciągu ostatnich pięciu lat ze szkolenia specjalizacyjnego dofinansowanego ze 

środków publicznych; 

 uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego - 60 pytań. 

 

Liczba bezpłatnych miejsc w każdej specjalizacji – 25 osób 

 
Termin kwalifikacji: październik/listopad 2019r. (dokładny termin podany będzie na stronie 

internetowej OKPPiP) 

Miejsce kwalifikacji: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu lub Okręgowa Izba 

Pielęgniarek i położnych w Koninie 

 

Kontakt do organizatora:    508 867 756,  508 867 946,  508 868 063;  1343 72 781;   

krosno@okppip.pl 
 

UWAGA!!! 

Informujemy, iż od 1 lipca 2017 r. obowiązuje System Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych (SMK), który obliguje wszystkie pielęgniarki/położne do zarejestrowania się  

w SMK pod adresem smk.ezdrowie.gov.pl oraz złożenia wniosku na wybrane szkolenie 

specjalizacyjne, co jest warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego. 

 

mailto:izba@oipip.kalisz.pl
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Kącik historyczny 
 

Odcinek VII 
Pielęgniarki oddziałów szpitalnych w latach 1945 – 2019 
„Starego Szpitala” w Sieradzu przy ul. Nenckiego 2 - ciąg dalszy 

 
 

 
 
 
 

Witam serdecznie 
 
W dzisiejszym odcinku przestawiam 
jedne z najstarszych oddziałów 

szpitalnych. Są to: oddział zakaźny 
i oddział gruźlicy mieszczące się 
w barakach wybudowanych w okresie II 
wojny światowej. Od roku 1958  
oddziały te zaczęły funkcjonować jako 
osobne oddziały. W roku 2000 Oddział 
zakaźny uległ likwidacji, a oddział 
gruźlicy i chorób płuc przeniesiono do 

budynku głównego, gdzie funkcjonuje do dziś. Od roku 1970 do 1999 w Szpitalu 
istniał oddział reumatologiczny, a po przeniesieniu do Szpitala przy ul. Armii 
Krajowej, w tym miejscu utworzono oddział rehabilitacyjny, który istnieje do dzisiaj. 

 

 
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc – powstaje w 1957r. lekarze ordynatorzy: lek. 

med. Zdzisław Chabrowski, lek. med. Jan Zalc, dr n. med. Ewa Zalc-Budziszewska, 
lek. med. Joanna Tęsiorowska. 
 

Pielęgniarki oddziałowe: 
 

 

Teresa Nowicka – z/d Klimaszewska ur. 25.12.1937r. 

w Zduńskiej Woli. Po ukończeniu Państwowej Szkoły 
Pielęgniarstwa w Kaliszu z dniem 01.07.1957r. rozpoczęła 
pracę w Szpitalu Miejskim w Kaliszu, a od 01.09.1957r. 
w Szpitalu Miejskim w Sieradzu. Od 01.11.1958r. została 

powołana na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w nowo 
powstałym oddziale chorób płuc. Na stanowisku tym 
pracowała aż do emerytury, na którą odeszła z końcem lutego 
1998r. Przez lata pełniła obowiązki społecznego inspektora 
pracy w ZOZ Sieradz. Za pracę zawodową i osiągnięcia 
została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-
lecia PRL oraz tytułem „zasłużona dla miasta Sieradza”. 
Zmarła 30.03.2017r. 
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             Od lewej:  NN, Teresa  Nowicka                               Teresa  Nowicka 

 

 
 
Lata 70-te, od lewej: Anna Gorzałek, Janina Szablewska, Irena Spychalska, Teresa Kałuziak, 

Janina Gawrońska, Teresa Nowicka 

 

 

 
 
Janina Urbaniak – z/d Sorokin, ur. 

27.10.1944r. w Kurowszczyźnie /obecnie 
Białoruś/. Ukończyła Szkołę Asystentek 
Pielęgniarskich w Zgierzu, ul. Puławskiego 2 
w 1963r. i Liceum Medyczne dla pracujących 
w Sieradzu w 1979r. Pracę w szpitalu 

powiatowym w Sieradzu rozpoczęła w 1963r. 
Okresowo pracowała w oddziale położnictwa, 
w oddziale zakaźnym, w oddziale chirurgii 
dziecięcej, w latach 1980 – 1985 jako 

pielęgniarka oddziałowa oddziału zakaźnego, a następnie w Pogotowiu przez 4 lata, 
w tym 1 rok jako p.o. pielęgniarka oddziałowa. W latach 1989 – 1991 pracowała 
w Libii, po powrocie podejmuje pracę w oddziale gruźliczym, gdzie pracuje do roku 
2003, w tym jako pielęgniarka oddziałowa od 1998r. W roku 1997 ukończyła kurs 
kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania dla pielęgniarek oddziałowych. 
Odznaczona w 1986 Odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia. W dniu 
31.07.2003r. przeszła na emeryturę. 



20 

 

 
 
 

Dorota Duliba – c. Bronisława i Marianny Plichtów  ur. 

24.04.1964r. w Błaszkach. Ukończyła Liceum Medyczne 
w 1984r. Kaliszu. W tym samym roku podjęła pracę 
w oddziale internistycznym w szpitalu w Kaliszu. Od 
roku 1990 pracuje w Sieradzu w oddziale wewnętrznym 
IV A. W roku 1997 ukończyła kurs kwalifikacyjny z 
organizacji i zarządzania dla pielęgniarek oddziałowych. 
W roku 2003 w drodze postępowania konkursowego 
powierzono jej obowiązki pielęgniarki oddziałowej 
oddziału gruźlicy i chorób płuc, które pełniła do 
31.05.2018r.  
 
 

 

 
 

Dorota Wyrzuc  - c. Reginy i Kazimierza Kopeć 

ur. 27.12.1971r. w Kaliszu. Liceum 
Ogólnokształcące ukończyła w Błaszkach, 
a następnie w 1992r. Medyczne Studium 
Zawodowe w Kaliszu. Pierwszą pracę podjęła 
18.01.1993r. w oddziale neurologiczno – 
rehabilitacyjnym w Szpitalu przy ul. Nenckiego 2. 
Od roku 2000 do chwili obecnej pracuje 
w oddziale gruźlicy i chorób płuc, w tym od 
01.06.2018r. jako pielęgniarka oddziałowa. 
W roku 2008r. ukończyła Państwową Wyższą 
Szkolę Zawodową w Kaliszu uzyskując tytuł 
licencjata pielęgniarstwa i w roku 2015 
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa 

zachowawczego  
  
 

 

 

Wspomnienia Janiny Urbaniak 
 

 
 
W roku 1963 po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej 

otrzymałam nakaz pracy w szpitalu powiatowym 
w Sieradzu, a wraz z nim przydział mieszkania 
zakładowego na szpitalnym strychu. Co to była za 
radość, trudna do opisania. Pierwszy miesiąc 
pracowałam piętro niżej na położnictwie.  
Po sąsiedzku mieszkały koleżanki z chirurgii: Ela 
Kaźmierczak i Bronia Modrzejewska oraz Natalia 
Kowalska - oddziałowa oddziału położniczego, 
a także lekarze położnicy: Ryszard Kaczmarek 
i Bogusław Sali.  
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Po kilku miesiącach przeniesiono mnie do pracy w oddziale zakaźnym oraz 
przydzielono kolejne miejsce zamieszkania tym razem w baraku. 
Należy wspomnieć, że w czasie okupacji niemieckiej w ogrodzie szpitalnym 
wybudowano trzy baraki, dwa drewniane i jeden murowany.  
W drewnianych mieściły się oddziały: wewnętrzny i dziecięcy, w murowanym oddział 
zakaźny i gruźliczy, ten w którym pracowałam. Personel pielęgniarski równocześnie 
pracował na obu odcinkach. W obu oddziałach pracowało 11 pielęgniarek 
w systemie 3-zmianowym. W baraku w dyżurce oddziału zakaźnego był telefon. 
Po uruchomieniu nowej części szpitala w 1952r. z baraku, w którym mieścił się 
oddział wewnętrzny utworzono hotel zakładowy, a oddział wewnętrzny przeniesiono 
do głównego budynku. Mieszkałam w tym  baraku do 1972r. W tym okresie 
wyszłam za mąż i tu urodziły się moje córki. Barak posiadał 11 maleńkich pokoi, 
jedną łazienkę i toaletę na korytarzu, „ kuchnię” każdy posiadał we własnym 
pokoju. Warunki życia były trudne, ale nie odczuwaliśmy tego, ponieważ wzajemna 
bliskość, pomoc i serdeczność była tak ogromna, że dawała nam poczucie jednej 
wielkiej rodziny. Sąsiadkami moimi były: Krysia Nowak, Henia Kupis, Zdzisia 
Swirog - to były szczęśliwe dni. 

Tego miejsca dzisiaj już nie ma, tamtych ludzi i tamtej atmosfery też nie. Jedynie 
rosnące tam grusze nadal cicho szumią, a ja słodki ich smak pamiętam do dziś. 
  
 
 

 
 
 
1963 r. Od lewej: Henia Fijałkowska - pielęgniarka, Jerzy Rzeńca - lekarz, Irena Jurczak - 

salowa, Józefa Górczyńska - salowa, Wojciech Czyżak - dezynfektor, Janina Urbaniak –

pielęgniarka, Małgorzata Nowicka - salowa, Maria Rembek - salowa, Teresa Nowicka – 

pielęgniarka, Stanisława Kałuziak – pielęgniarka 
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Od lewej: Olga Stankiewicz, Stanisława Kałuziak,                             Pielęgniarka NN 
Henia Fijałkowska 

        
 

Od lewej: Olga Stankiewicz, Henia Fijałkowska,                 Od lewej NN, Stanisława Kałuziak –  
Stanisława Kałuziak                                                           pielęgniarka, Maria Rembek – salowa, NN 
 
             

     
 
Od lewej: Teresa Nowicka, NN, Henia Fijałkowska,          Henia Fijałkowska, Wojciech Czyżak,   
Stanisława Kałuziak                                                       Teresa Nowicka, u góry Stanisława Kałuziak 
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Od lewej salowe: Maria Rembek, Józefa Górczyńska, Irena Jurczak 
 

 
 

Od lewej: NN, Małgorzata Nowicka - salowa, Józefa Górczyńska - salowa, NN - pielęgniarka, Irena 
Jurczak - salowa, Bronisława Skibińska - salowa 
 

 
Pacjenci przed barakiem 
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Od lewej: NN, NN, Barbara Kanty, Janina Urbaniak, NN, Bogusława Gawron, Sabina Mańkowska 

 

 
 

Rok 1994, od lewej: Halina Wawrowska, Stanisława Piorek, Hanka Garczyńska, Halina 
Skrzypińska, Elżbieta Pokora, Janina Urbaniak, z przodu Grażyna Golus 

 

 
                                     

Od lewej: Elżbieta Pokora i Janina Urbaniak 
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W dniu 15.02.1995r. oddział chorób płuc i gruźlicy przeniesiono z baraku 
na parter do budynku głównego szpitala, gdzie mieści się do chwili obecnej. 

 

 
 

Joanna Podwysocka – lekarz, Wiktor Olczyk – lekarz, Janina Urbaniak – pielęgniarka oddziałowa 

 

 
 
Od lewej II rząd od góry: Joanna Szotarska, Joanna Tęsiorowska, Mariola Mucha - sekretarka, 

Katarzyna Górecka – pielęgniarka,    I rząd pielęgniarki: Janina Urbanik, Janina Gawrońska 

 

 
 

Od lewej: Barbara Kanty – piel. Kazimiera Górecka – piel., Ewa Zalc – Budziszewska – lekarz, 

Janina Urbaniak – pielęgniarka oddziałowa  
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Od lewej: Krystyna Nowak, Teresa Nowicka, Janina Filipek, Józef Marcinkowski, 

Zofia Pawlak, poniżej Janina Urbaniak i Ewa Zalc – Budziszewska 

 

 
 
 

 
 
 

2000 r., od lewej: Wiesława Komza, Mirosława Lesiecka, Janina Filipek, Janina Urbaniak, 

Krystyna Pawęzka, nad nimi: Zdzisława Swirog, Urszula Karolczak, Bożena Krędzel 
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Od lewej pielęgniarki: Aneta Majewska, Barbara Psyta 

 
 

 

     
 
Od lewej: Aneta Rybak, Marlena Kaczmarek, Dorota Duliba                        Dorota Wyrzuc 
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Od lewej pielęgniarki: Dorota Wyrzuc, Anna Nogala, Edyta Kołtun, Dorota Duliba, Anna 

Kamińska  
 

 
 
Rok 2018, od lewej górny rząd: Małgorzata Majczak – sekretarka medyczna, Dorota Wyrzuc 

– pielęgniarka oddziałowa, Bogumiła Psyta – pielęgniarka, Agnieszka Malinowska – 

pracownik gospodarczy, Bogusława Sergiel – pielęgniarka, Jadwiga Nawrocka – pracownik 

gospodarczy, Sylwia Krawczyk – Kryczkowska – lekarz, Aneta Rybak - pielęgniarka, 
Agnieszka Lesiak – pielęgniarka, Anna Nogala – z-ca pielęgniarki oddziałowej, Danuta 

Piasecka - pielęgniarka, Edyta Kołtun – pielęgniarka, Joanna Tęsiorowska – ordynator 

oddziału, Mirosława Strumiłło - lekarz, Izabella Antczak – lekarz, Dorota Duliba- 

pielęgniarka, Wiktor Olczyk – z-ca ordynatora, Dariusz Kumosiński - lekarz. 

Rząd dolny: Hermina Mikołajczyk - pracownik gospodarczy, Jadwiga Fornalczyk – 

sekretarka medyczna, Elżbieta Rybak - pracownik gospodarczy, Anna Kamińska – 
pielęgniarka, Elżbieta Gruda – pielęgniarka, Katarzyna Łuczak – pielęgniarka 

 



29 

 

Oddział zakaźny -` lekarze ordynatorzy: lek. med. Kazimierz Trybuchowski 

/będąc jednocześnie ordynatorem oddz. Internistycznego, lek. med. Czesław Szeliga, 
lek. med. Urszula Urbańczyk-Napieralska 
 

Pielęgniarki oddziałowe:  
 

Helena Michalak c. Jana ur. 30.10.1909r. Żyrardowie. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej i gimnazjum uczyła się w latach 1920 -1924 w zawodowej średniej 
szkoły gospodarstwa, a w latach 1924 – 1926 – w Warszawskiej Szkole 
Pielęgniarstwa. W latach 1926 – 1944 pracowała jako pielęgniarka w Domu 
Wychowawczym, a od 1944 do 1945 w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie przy ul. 
Kopernika. Po wojnie w  latach 1945  – 1948 w szpitalu powiatowym w Szczucinie 
woj. białostockie, od 1948 do 1949 w szpitalu powiatowym w Kielcach, w latach 
1949 – 1950 w szpitalu Nr 2 w Łodzi i od roku 1950 pracuje kolejno w kilku 
oddziałach w szpitalu w Sieradzu. W latach 1954 – 1958 pracowała jako 
pielęgniarka oddziałowa łączonego oddziału zakaźnego i gruźlicy. Po roku 1958 
wyjechała do Łodzi. 

 
           

Stanisława Kałuziak z/d Cieplak ur. 10.01.1919r. 

w Bolesławiu, w powiecie olkuskim, c. Jana i Marii. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej, w roku 1937 
ukończyła 3-letnią szkołę zawodową w Warszawie. 
Rozpoczęła pracę w Zakładach Bawełnianych Wola 
w Warszawie, gdzie pracowała do 01.09.1944r. Po 
Powstaniu Warszawskim wywieziona do Kielc, gdzie 
pracowała w miejskim szpitalu dziecięcym do 
31.03.1949r. w charakterze pomocy pielęgniarskiej. 
Od kwietnia 1949r. do czerwca 1950r. pracowała 
w miejskim szpitalu nr 9 w Łodzi. W dniu 
01.07.1950r. rozpoczyna pracę w szpitalu 
powiatowym w Sieradzu. W marcu 1950r. zostaje 
przyjęta na kurs pielęgniarski przygotowujący do 
Egzaminu Państwowego. W dniach 19 – 21.04.1951r. 

złożyła egzamin państwowy uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej. 
W październiku 1964r. ukończyła kurs doskonalenia zawodowego dla pielęgniarek 
oddziałowych zorganizowany przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Łodzi. 
W oddziale zakaźnym, w charakterze pielęgniarki oddziałowej pracowała od 1958r. 
do 1980r. Bierze czynny udział w tworzeniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
w Sieradzu, jest jego Przewodniczącą przez siedem kadencji. W dniu 10.02.1980 
roku przechodzi na emeryturę. 
   

 
 

Stanisława Kałuziak 
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Ok. 1950r. – zdjęcie przed barakiem 
szpitalnym. 
Od lewej: Janusz Kałuziak ur. w 1927 r. 
pacjent oddziału gruźliczego, późniejszy mąż 
pielegniarki oddziałowej Stanisławy 
Kałuziak zd. Cieplak, autor wielu zdjęć z lat 
50 i 60- tych mininego stulecia 
wykorzystanych w tym i w poprzednich 
odcinkach.  Zmarł w roku 1977. 
Obok młodszy brat – Andrzej ur. w 1940r., 
który zdjęcia przechował i dzięki któremu 
możemy je dzisiaj prezentować. 
Panowie jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. 
 
Pan Andrzej wzorem swojego starszego 
brata pojął za żonę pielęgniarkę Teresę zd. 
Mak, która pracowała od roku 1968 
w oddziale pediatrycznym, a następnie 
w poradni dziecięcej.  
Państwo Kałuziakowie mają córkę Annę, 
z męża Nogala – pielęgniarkę pracującą 
w oddziele gruźlicy i chorób płuc od 1996 r. 
do chwili obecnej. 
 
No cóż, historia lubi się powtarzać.    

 
 

 
 

Ok. roku 1966 Panowie Andrzej i Janusz Kałuziak 

 

                                     
 
                        Teresa Kałuziak                                     Anna Nogala zd. Kałuziak 
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Janina Urbaniak pielęgniarka oddziałowa oddziału 
zakaźnego w latach 1980 – 1985 przedstawiona bliżej jako 
pielęgniarka oddziałowa oddziału gruźlicy i chorób płuc. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elżbieta Antczak- z/d Bartos, ur. 24.08.1959r. w Sieradzu c. Stanisława 

i Teresy. W 1981r. ukończyła Liceum Medyczne w Sieradzu. Od 1 lutego 1981 r. 
podjęła pracę w oddziale noworodkowym. Od 01.02.1988r. do 1991r. pracowała 

w oddziale zakaźnym jako pielęgniarka oddziałowa. 17.01.1992r. przechodzi do 
pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu. 
 

 

 
Wiesława Komza - c. Zdzisława i Sabiny Białęskich, ur. 

13.04.1953r. w Pabianicach. W roku 1972 ukończyła 
Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach i rozpoczęła pracę 
w charakterze rejestratorki medycznej. W roku 1979 
rozpoczęła naukę w Medycznym Studium Zawodowym 
w Pabianicach, gdzie w 1981r. uzyskała dyplom 
pielęgniarki. Pierwszą pracę w charakterze pielęgniarki 
podejmuje w oddziale urologicznym w szpitalu 
w Pabianicach. Od grudnia 1982r. rozpoczyna pracę 
w szpitalu w Sieradzu na bloku operacyjnym jako 

pielęgniarka anestezjologiczna. W roku 1991 powierzono jej obowiązki pielęgniarki 
oddziałowej w oddziale zakaźnym. W roku 1992 ukończyła kurs kwalifikacyjny 
z organizacji i zarządzania dla pielęgniarek. W oddziale zakaźnym pracuje do chwili 
jego likwidacji tj. do roku 2000r. W tym samym roku rozpoczyna współtworzyć 
nowo powstający oddział rehabilitacji, jako pielęgniarka oddziałowa, gdzie pracuje 
do kwietnia 2008 tj. przejścia na emeryturę.  
 

 
 

Od lewej: Dorota Waszczyńska, Elżbieta Ceglarek - ordynator oddziału rehabilitacji, 

Wiesława Komza – pielęgniarka oddziałowa, Ewa Gawron 
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Od lewej: Dorota Waszczyńska, Wiesława Komza, Renata Rogalska, Ewa Gawron 

 

             
                      Wiesława Komza                            Joanna Bąk i Wiesława Komza 

 

 
 

Od lewej: Krystyna Grabińska, Wiesława Komza 
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Oddział Reumatologiczny - powstał w 1968r., lekarze ordynatorzy: lek. med. 

Zbigniew Gruntmeyer, lek. med. Teresa Łazuchiewicz, lek. med. Anna Poubińska. 
 

Pielęgniarki oddziałowe:  
 
 

Helena Stępień - w latach 31.03.1968r. do 31.12.1970r. 

pierwsza pielęgniarka oddziałowa oddziału 
reumatologicznego. Bliżej przedstawiona jako pielęgniarka 
oddziałowa oddziału wewnętrznego IV B. 
 
 
 
 
 

 
 

Bogumiła Smoczarska z/d Prokopowicz, ur. 12.02.1948r. 

w Otmuchowie powiat Grodków. Szkołę podstawową 
ukończyła w Sieradzu, w roku 1969 Liceum Medyczne 
Pielęgniarstwa w Gliwicach. Od 01.07.1969r. podjęła pracę 
w szpitalu w Gliwicach, a już 16.10.1969r. w szpitalu 
Sieradzu jako pielęgniarka odcinkowa w oddziale 
wewnętrznym. Od 01.01.1971r. rozpoczyna pracę 
w charakterze pielęgniarki oddziałowej w oddziale 
reumatologicznym, gdzie pracuje do 11.09.1997r. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Od lewej: Krystyna Nowak, Bogumiła Smoczarska 

 
 

 
 

 
 
 
Grażyna Pawlak – ur. 08.11.1961r. w Bierutowie, powiat 
oleśnicki. Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii 
Medycznej we Wrocławiu z roku 1988. Pełniła obowiązki 
pielęgniarki oddziałowej oddziału reumatologicznego od 
01.11.1997r. do 16.12.1999r. 
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Juszczak Ewa – urodzona 30.11.1948r. w Sieradzu zd. 

Łazarek ukończyła Szkolę Asystentek Pielęgniarskich 
w Łodzi, ul. Sterlinga 8 w 1967r. W roku 1978 uzyskała 
dyplom pielęgniarski w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa 
w Pabianicach. Pracę rozpoczęła w 1967r. w oddziale 
chirurgii dziecięcej, następnie pracowała kolejno 
w oddziale chirurgii ogólnej i w oddziale wewnętrznym 
IVB. W roku 1978 rozpoczęła pracę w oddziale 
reumatologicznym. W 1998 r. ukończyła kurs 
kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania dla 
pielęgniarek oddziałowych. W 1999 r. oddział 
reumatologii został przeniesiony do szpitala przy ul. 
Armii Krajowej 7, gdzie została pielęgniarką oddziałową 
do roku 2003 tj. do czasu przejścia na emeryturę. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Od lewej: Urszula Poluszczyk - pielęgniarka, 

salowy, Ewa Juszczak – pielęgniarka oddziałowa 
 

 

 

 

    
 
Od lewej: Maria Adamska, Ewa Juszczak,               Od lewej: Urszula Poluszczyk, Jadwiga Pawlak,        

Zofia Witczak, poniżej NN.                                                               Ewa Juszczak 
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Oddział Neurologiczno – rehabilitacyjny  / pododdział oddziału dla 

przewlekle chorych - lekarz ordynator Hanna Wolnicka – Holak. 
 

Pielęgniarka oddziałowa –  

 
Krystyna Pawęzka córka Kazimierza 

i Stanisławy Gładys, ur. 17.04.1948r. 
w Sieradzu. W roku 1968 ukończyła 
Państwową Szkołę Medyczną Pielęgniarstwa 
w Piotrkowie Trybunalskim. Pracę zawodową 
rozpoczęła 01.09.1968r. w Państwowym 
Szpitalu Klinicznym nr 2 w Zabrzu. W dniu 
01.12.1970r. podejmuje pracę w ZOZ Sieradz 
w charakterze instrumentariuszki na bloku 
operacyjnym, a od 1992 r. do 2004r. pełni 
obowiązki pielęgniarki koordynującej 

w pododdziale neurologii.  
 

 
 

Rok 1992; od lewej: Józefa Ograbek, Teresa Munarczyk, Krystyna Pawęzka, Elżbieta Pokora, 

Wojciech Stolarski. 

 
 

Uroczyste pożegnanie pani oddziałowej Krystyny Pawęzkiej 
przechodzącej na emeryturę – 2004r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Od lewej: Ilona Łacina – technik Rtg, Krystyna 

Pawęzka, Anna Lewandowska – technik Ekg                   
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Od lewej dolny rząd: Grzegorz Smug, Jerzy Wojdyn – lekarz neurolog, Krystyna Pawęzka, 

Anna Wolicka – Holak - ordynator,  

Górny rząd pielęgniarki: Małorzata Ścibior, Ewa Gawron, Renata Dąbek, Anna Krawczyk, 
Małgorzata Kieresińska, Renata Barwaśna, Alina Panasiuk, Agata Stąporek, Renata 

Rogalska 

 

 
 

Od lewej dolny rząd: Wiesława Komza, Anna Szablewska, Krystyna Pawęzka, Grażyna 

Brzezińska, górny rząd: Danuta Kubis, Anna Augustyniak, Urszula Karolczak, Mirosława 

Lesiecka 
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Oddział Rehabilitacji powstaje w 2000r.; ordynator – lek. med. Elżbieta Ceglarek 

 

Pielęgniarki oddziałowe:  
 

 

Wiesława Komza – pierwsza pielęgniarka oddziałowa 

nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego w latach 
2000 do 2008. Bliżej przedstawiona jako pielęgniarka 
oddziałowa oddziału zakaźnego.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorota Waszczyńska - zd. Graszka, ur. 02.07.1968r. 

w Sieradzu. W roku 1988 ukończyła Liceum Medyczne 
w Sieradzu i podjęła pracę w oddziale ortopedycznym. 
W roku 1991 rozpoczęła pracę na bloku operacyjnym 
jako instrumentariuszka. Od 1993 do 2000 ponownie 
w oddziale ortopedycznym. Od roku 2002 do chwili 
obecnej w oddziale rehabilitacji, w tym od roku 2008 
pełni obowiązki pielęgniarki oddziałowej. 
W roku 2006 ukończyła studia licencjackie na 
kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W roku 2008 
ukończyła studia magisterskie w Collegium Medicum 
w Bydgoszczy. W roku 2009 studia podyplomowe 

w WSHE w Łodzi w zakresie Zarządzanie i Marketing w firmie medycznej. W roku 
2015 ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.  
 

 
 

Od lewej górny rząd: Pielęgniarki: Beata Wróbel, Ewa Gawron, Marzena Ochęcka, Dorota 

Waszczyńska, Mariola Krejner,  

rząd dolny: Renata Rogalska, Joanna Bąk, Danuta Jeż, Iwona Szóstak 
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Od lewej: Iwona Szóstak, Dorota Waszczyńska, Dorota Matusiak, Małgorzata Kierasińska, 

Ewa Gawron 

 
 
 
 

 
 

Od lewej I rząd dolny: Dorota Waszczyńska, Renata Janiak, Urszula Orłowska, Joanna Bąk, 

Monika Szwed, Halina Kluska, 

II rząd górny: Bożena Perzyna, sekretarka Ryszarda Antczak, Mariola Krejner – pielęgniarka, 

Włodzimierz Olejnik – lekarz, Renata Rogalska – pielęgniarka, Ludmiła Jacznik – lekarz, 
Elżbieta Ceglarek – lekarz ordynator, Ewa Gawron, Beata Wróbel, Iwona Szóstak, Joanna 

Olejniczak, Izabela Chojnacka – pielęgniarki 
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Od lewej I rząd: Renata Rogalska – pielęgniarka, Elżbieta Ceglarek – ordynator oddziału 

rehabilitacji, Dariusz Kałdoński - dyrektor szpitala wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej 7, 
Anna Augustyniak - z/ca kierownika ds. pielęgniarstwa, Robert Grenda – lekarz – kierownik 

szpitala przy ul. Nenckiego 2, Dorota Waszczyńska - pielęgniarka oddziałowa oddz. 

Rehabilitacji. 

II rząd: Urszula Orłowska, pielęgniarka, Włodzimierz Olejnik – lekarz, Marek Mielczarkowski 

– kierownik działu rehabilitacji, Ludmiła Jacznik – lekarz, Halina Kluska – pielęgniarka, 
Beata Wróbel – pielęgniarka, Halina Gałka – rehabilitant, Iwona Szóstak – pielęgniarka, 

Aneta Stolarczyk rehabilitant, Małgorzata Kowalska – rehabilitant, Joanna Bąk –

pielęgniarka, Bożena Perzyna - pielęgniarka, Monika Szwed – pielęgniarka, Danuta Jeż – 

pielęgniarka, Dorota Matusiak – pielęgniarka, Katarzyna Strzelińska - rehabilitant, Artur 

Jakubowski – rehabilitant, Renata Janiak – pielęgniarka, Artur Mękwiński i  Ewelina 

Mękwińska – firma Orliman, Wiesława Komza 

 
 
 
 

 
 

                                                                                  Pozdrawiam 
 
                                                                                        Elżbieta Pokora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



40 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
„Nie umiera ten, kto pozostaje  
w naszych sercach” 
 
 

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas nasza  

Emerytowana Koleżanka Pielęgniarka  
 

 
J Ó Z E F A    K O S I E N I A K  

 
 

 
                                                    Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia i wsparcia                  
                           składają koleżanki i koledzy ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu 
 
 
 

 
  

„Kochany człowiek nigdy nie umiera  
żyje wciąż w naszych myślach, 
słowach i wspomnieniach”  
 

 

 
Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszą Koleżankę, Pielęgniarkę 

 
 

K A T A R Z Y N Ę     W I S I Ń S K Ą 
 

 

 

                                                                                                              koleżanki i koledzy  
                                                                   „Centrum Dializa” Szpital w Łasku 

 

 
 

 


