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Konkursy na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych 
 

Przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 
uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Konkursowych. W związku 
z przeprowadzonymi postępowaniami konkursowymi stanowiska kierownicze objęli: 

 
Pani mgr Barbara Andrzejewska – stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Neurologicznego/Udarowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. 
 

Pani mgr Magdalena Gmyrek – stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. 

 
Pani mgr Anna Nowak – stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Rafałówce Szpital Wojewódzki im. Prymasa 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. 
 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej serdecznie gratuluje, 
życzy wielu sukcesów i satysfakcji z realizacji zadań przewidzianych na objętym 
stanowisku.   

 

                           Gratulujemy     
  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
20 kwietnia 2022 

Komunikat w sprawie przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów 

specjalistycznych przed przystąpieniem do egzaminu państwowego 

 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 

5 kwietnia 2022r.  Minister Zdrowia zatwierdził dokument : AKTUALIZACJA 

PROGRAMÓW SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK 

I POŁOŻNYCH, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem 

o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu: 

1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa; 

2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka; 

3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego; 

4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek; 

5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych. 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 

 

 

Plan szkoleń na 2022 rok : 
 

 

1. Kurs specjalistyczny: „Wywiad i badanie fizykalne” dla 
pielęgniarek i położnych - wrzesień 2022 r. 

 
2. Kurs specjalistyczny: „Resuscytacja krążeniowo – 

oddechowa” dla pielęgniarek i położnych  - listopad  
2022r. 
 
 

 

 

Prognoza szkoleń na 2023 rok : 
 

1. Kurs specjalistyczny: „Wywiad i badanie fizykalne” dla 
pielęgniarek i położnych - styczeń 2023r. 
 

2. Kurs specjalistyczny: „Komunikacja interpersonalna 
w pielęgniarstwie”  – marzec i wrzesień 2023r. 

 
3. Kurs specjalistyczny: „Wykonywanie i interpretacja 

zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” – maj 
2023r. 

 
4. Kurs specjalistyczny: „Pielęgnowanie pacjenta dorosłego 

wentylowanego mechanicznie” – październik 2023r. 
 
 
 
 

Osoby chętne do uczestnictwa w danym kursie proszone są o kontakt z 

Panią Anną Kuleszą pod nr telefonu 43 827 58 55 lub 506 173 344. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 452/R/22 r. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi 

Sieradzkiej z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu refundacji 

kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zasad korzystania z kursów 

organizowanych przez OIPiPZS”. 

 
Regulamin 

refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego  
oraz zasad korzystania z kursów organizowanych przez 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 
 

§ 1 
 

1. Tworzy się fundusz refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego. 
 

2. Wysokość funduszu określa na każdy rok kalendarzowy Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w uchwale budżetowej. 

 
3. Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, opłacający 

regularnie składkę członkowską na rzecz samorządu, może ubiegać się 
o refundację kosztów kształcenia podyplomowego na zasadach określonych 
w niniejszym regulaminie. 

§ 2 
 

Za koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego uważa się: 
 

1. koszty czesnego na: 

• zaocznych studiach magisterskich  na kierunku pielęgniarstwo 
i położnictwo,   

• na studiach podyplomowych mających zastosowanie  w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki i położnej, 
 

2. koszty uczestnictwa w następujących formach kształcenia i doskonalenia 
zawodowego: 

• szkoleniu specjalizacyjnym 

• kursach kwalifikacyjnych 

• kursach specjalistycznych 

• kursach dokształcających 
 

3. koszty uczestnictwa w kongresach, seminariach, konferencjach, itd. mających 
zastosowanie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej. 
 

4. koszty uczestnictwa w innych formach wyżej niewymienionych, a zaakceptowane 
przez Okręgową Radę lub Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Ziemi Sieradzkiej na wniosek Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego. 
 

5. Refundacja nie obejmuje kosztów przejazdu, wyżywienia, materiałów 
szkoleniowych i zakwaterowania. 

 
§ 3 

Zasady refundacji 
 

1. Refundacji w przypadku studiów zaocznych magisterskich i podyplomowych 
o których mowa w § 2  pkt. 1  podlegają poniesione przez członka samorządu 
i udokumentowane koszty czesnego. Kwota  refundacji wynosi 1 000 zł po 
uzyskaniu dyplomu. 
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2. Maksymalna kwota refundacji wynosi 50% kosztów uczestnictwa, ale nie więcej 
niż: 

• 1 000 zł dla szkolenia specjalizacyjnego, po uzyskaniu tytułu 
specjalisty w danej dziedzinie 

• 600 zł dla kursu kwalifikacyjnego, po uzyskaniu stosownego 
zaświadczenia 

• 400 zł dla kursu specjalistycznego, dokształcającego, po uzyskaniu 
stosownego zaświadczenia 

• 400 zł za udział w kongresach, seminariach, konferencjach. 
 

§ 4 

1. Prawo do korzystania z refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego przysługuje członkom samorządu, którzy: 
   a)  spełniają łącznie następujące warunki:  

• są wpisani do rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej Izby 
Pielęgniarek  i Położnych Ziemi Sieradzkiej 

• są czynni zawodowo 

• regularnie opłacają składki członkowskie co najmniej przez okres 
12 miesięcy licząc do dnia złożenia wniosku. 

   b)  przebywają na urlopach rodzicielskich/wychowawczych, 
c) bezrobotni, którzy są zarejestrowani we właściwym dla miejsca zamieszkania 

urzędzie pracy. 
§ 5 

 
1. Refundacji podlegają szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, 

specjalistyczne,  dokształcające, organizowane przez placówki posiadające 
zezwolenia na prowadzenie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

§ 6 
 

1. Refundacji dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej. Wzór wniosku 
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Do wniosku o refundację należy dołączyć: 
a) zaświadczenie o płaceniu składek lub dowód wpłaty składek, 
b) zaświadczenie z zakładu pracy (Urzędu Pracy) o refundacji kosztów 

szkolenia bądź ewentualnie o braku refundacji, 
c) zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie, 
d) kopia zaświadczenia ukończonej formy kształcenia, 
e) oryginały faktur, rachunków lub dokumentów księgowych o równoważnej 

wartości dowodowej potwierdzających wysokość poniesionych kosztów 
wybranej formy kształcenia. 
 

3. Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego opiniuje i określa wysokość 
refundacji na podstawie złożonych dokumentów. Decyzję w sprawie 
zatwierdzenia refundacji podejmuje Okręgowa Rada lub Prezydium  Okręgowej  
Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.   

 
§ 7 

 
1. Refundacje przyznawane są do wysokości posiadanych środków przeznaczonych 

na dany rok kalendarzowy w uchwale budżetowej Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.  
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§ 8 

Osoby korzystające z refundacji zobowiązane są do: 

1. Zapoznania środowiska z tematyką szkolenia poprzez opublikowanie artykułu 
w Biuletynie Informacyjnym OIPiPZS lub  
 

2. Przekazania zdobytej wiedzy na szkoleniu zorganizowanym w Zakładzie lub  
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej lub 

 
3. Przekazania materiałów konferencyjnych, ze zjazdu, z seminarium do biblioteczki 

OIPiPZS. 
 

4. Nie wywiązanie się z zobowiązań określonych w punktach 1 – 3, skutkuje 
brakiem uzyskania zgody na refundację kosztów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego przez okres 24 miesięcy.  

 
§ 9 

1. Ze środków funduszu przeznaczonego na doskonalenie zawodowe, na wniosek 
Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Okręgowa Rada może 
przyznać nagrody autorom wyróżnionych prac magisterskich i podyplomowych 
mających znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa oraz za  szczególny 
wkład w pracę samorządu z uwzględnieniem zdobytych kwalifikacji.  

   
2. Wysokość nagród każdorazowo określa Rada OIPiPZS. 

 
3. Okręgowa Rada lub Prezydium ORPiPZS może w wyjątkowych przypadkach 

skierować członka samorządu OIPiPZS i pokryć wszystkie koszty uczestnictwa 
w formach kształcenia wymienionych w § 2 pkt. 3. 
 

§ 10 

1. Rozpatrzeniu przez Komisję ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 
podlegają wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów, złożone 
najpóźniej w ciągu 90 dni od daty zakończenia określonej formy kształcenia. 
 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku o refundację przez Komisję powinno 
nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów, o których mowa w § 6 
pkt. 1 i 2. 

 
3. Rada lub Prezydium OIPiPZS zatwierdza wniosek o refundację otrzymany od 

Komisji na najbliższym posiedzeniu.   
 

4. W przypadku decyzji odmownej, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. 
 

5. Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej jest 
ostateczna. 

 
6. Przyznane refundacje podlegają natychmiastowemu wstrzymaniu lub zwrotowi 

w całości w przypadku stwierdzenia, że zostały przyznane na podstawie 
nieprawdziwych informacji lub fałszywych dowodów. 

7. Zamknięcie rozliczeń i przyjmowania wniosków ustala się na dzień 10 grudnia 
danego roku kalendarzowego. Dokumenty złożone po tym terminie rozpatrywane 
będą w następnym roku kalendarzowym.  
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§ 11 
 

Zasady korzystania z kursów organizowanych przez OIPiPZS 

1. OIPiPZS partycypuje w kosztach kształcenia podyplomowego. 
 

2. Pielęgniarka i położna członek OIPiPZS korzystający z kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez OIPiPZS ponosi 50% kosztów 
kształcenia w przypadku korzystania z: 

• kursu kwalifikacyjnego 

• kursu specjalistycznego  

• kursu dokształcającego  
   Koszt kursu uzależniony jest od rodzaju i obowiązującego programu kształcenia. 

 
3. Pielęgniarka i położna nie będąca członkiem OIPiPZS ponosi 100% kosztów 

kształcenia w przypadku korzystania z: 

• kursu kwalifikacyjnego 

• kursu specjalistycznego  

• kursu dokształcającego  
   Koszt kursu uzależniony jest od rodzaju i obowiązującego programu kształcenia. 

 
4. Poniesione przez uczestnika koszty kursów organizowanych przez OIPiPZS nie 

podlegają refundacji. 
 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu kwota wpisowego nie podlega 
zwrotowi. 

 
6. Jeżeli kurs organizowany przez OIPiPZS zostanie odwołany z przyczyn 

niezależnych od uczestnika kursu, wpisowe zostanie zwrócone.  
 

7. Kwotę wpisowego należy wpłacić w biurze OIPiPZS nie później niż na 14 dni 
przed rozpoczęciem kursu. Pozostałą kwotę należy uiścić przed przystąpieniem 
do egzaminu końcowego. Nie dokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości za kurs 
skutkuje nie dopuszczeniem do egzaminu końcowego. 

 
§ 12 

Członek OIPiPZS może skorzystać z refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego lub z jednego kursu organizowanego przez OIPiPZS 1 x w roku 
kalendarzowym. 
  

§ 13 

Regulamin obowiązuje od 1 września 2022 r.  
 
 
 
Sekretarz Rady                        Skarbnik Rady                   Przewodnicząca Rady 
Anna Kulesza                          Barbara Piecyk                    Anna Augustyniak 
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Załącznik do „Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zasad 

korzystania z kursów organizowanych przez OIPiPZS”   

                

                                                                                                     Numer kolejny sprawy……………………….… 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 

 

Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego 
 

Imię i nazwisko członka OIPiPZS……………………………………………...…………………………………. 

 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………...……… 

 

Nr PESEL ……………………………...………….…....……. NIP……………………..…….………….............. 

 

Adres Urzędu Skarbowego……………...………………………………………………………………………… 

 

Miejsce pracy /W przypadku osoby bezrobotnej należy wpisać Urząd Pracy, w którym wnioskodawca jest 

 

zarejestrowany........................................................................................................................................................... 

 

Stanowisko……………………………………………………………………………………………………...….. 

 

Nr prawa wykonywania zawodu……........................ nr rejestru OIPiPZS………………………..…………… 

 

Nr Telefonu dom ………………………………..…… Nr Telefonu praca………………………………..……. 

 

Wniosek dotyczy refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego związanego z uczestnictwem 

  

w…………………...……………………………………….……………………………………………………….. 

 

Organizator kształcenia i doskonalenia zawodowego………………………………..………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………..………………………... 

Oświadczam, że znana jest mi treść „Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia 

zawodowego oraz zasad korzystania z kursów organizowanych przez OIPiPZS” oraz zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. 

 

Środki pieniężne z refundacji  proszę przekazać na konto rachunku Nr …..……………………………….… 

 

……………………………… nazwa Banku …………………..………………w………………………………. 

 

Data.................................... Nr dow. tożsamości…………………............... Podpis……………..………………. 

 

 

Data rozpatrzenia ……………………… Podpis Przewodniczącej Komisji…………………….…………...… 

 

Nr Uchwały …………………………………… z dnia …………………………………………….…………….. 

 

Kwota refundacji:………………………………. słownie……………………………………….……………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Kwituję odbiór kwoty refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego w wysokości …………... 

 

Słownie……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nr dok. Finansowego………………….. z dnia………………….. Nr dowodu osobistego…………………….. 

 

 

 

……………………………..                                               ………………………………………………………… 

       podpis kasjera                                                                       data i podpis kwitującego odbiór kwoty  
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Do wniosku dołącza się ( niepotrzebne skreślić): 

1. zaświadczenie o płaceniu składek lub dowód wpłaty składek, 

2. zaświadczenie z zakładu pracy  (Urzędu Pracy) o refundacji kosztów szkolenia, 

bądź ewentualnie o braku refundacji, 

3. zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie, 

4. kopia zaświadczenia ukończonej formy kształcenia, 

5. oryginały faktur, rachunków lub dokumentów księgowych o równoważnej 

wartości dowodowej potwierdzających wysokość poniesionych kosztów wybranej 

formy kształcenia. 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

Bezpłatny dostęp do księgozbioru online IBUK Libra 
 
Szanowni Państwo 
 
Przypominamy, że OIPiPZS kontynuuje współpracę w zakresie dostępu online do 

wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na platformie 

IBUK Libra.  

Z oferty można skorzystać składając wniosek do Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu o nadanie dostępu do Serwisu IBUK. 

Procedura nadania kodu PIN: 

1. Członek samorządu składa wniosek do OIPiPZS o nadanie dostępu do 

Serwisu IBUK. 

2. Kod PIN zostaje przesłany na adres poczty elektronicznej lub można go 

uzyskać w OIPiPZS w formie papierowej.  

3. Po uzyskaniu kodu PIN od OIPiPZS należy go uaktywnić w koncie serwisu 

www.libra.ibuk.pl  

 

Wniosek oraz informacje pomocnicze dostępne są na stronie: www.oipipsieradz.pl  
 
Serdecznie zachęcamy do korzystania z wirtualnej czytelni IBUK Libra. 
 
 
 
                                                                                       Anna Augustyniak 
                                                                                   Przewodnicząca ORPiPZS 
 
 
 
 
 

http://www.libra.ibuk.pl/
http://www.oipipsieradz.pl/
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GUS: PIELĘGNIAREK BĘDZIE UBYWAĆ 
3 czerwca, 2022   
 
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Polska w liczbach 2022„. Analiza 
zawiera podstawowe informacje dot. sytuacji społecznej oraz stanu gospodarki 
Polski w 2022 r. Z raportu wynika, że starzejemy się w zastraszającym tempie – 
w 2050 r. ponad połowa społeczeństwa będzie w wieku poprodukcyjnym. Tendencje 
demograficznie nie ominą medyków. „Zauważył” to nawet prezydent Andrzej Duda, 
nawiązując do wieku pielęgniarek. 
 
Analiza GUS pokazuje, że nieznacznie – ale jednak – rośnie liczba lekarzy 
i farmaceutów na 10 tys. ludności. O ile można uznać to za mały „sukces”, to 
w przypadku pielęgniarek i położnych mamy do czynienia z prawdziwą katastrofą. 
Szczególnie niepokoi rosnąca średnia wieku, która w chwili obecnej wynosi 53,64 
dla pielęgniarki 51,06 lat dla położnej. 
 
– „Już wkrótce zabraknie pielęgniarek i żadne zaklęcia nie pomogą. Przypominam, 
że łóżka szpitalne nie leczą. Leczy personel” – mówi Zofia Małas, Prezes NRPiP. 
Dodaje, że samo uchwalenie dokumentu „Polityka wieloletnia państwa na rzecz 
Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” nie sprawi, że pielęgniarek i położnych 
zacznie przybywać: 
„To piękny, satysfakcjonujący, ale także bardzo wymagający zawód. Brakuje zachęt 
do pracy w szpitalach, dlatego absolwenci wybierają lżejszą, mniej odpowiedzialną 
i nieraz lepiej płatną pracę. Dlatego jako NRPiP podejmujemy wszelkie starania, by 
„Polityka wieloletnia państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” była 
realizowana przez decydentów zgodnie z przyjętym harmonogramem” – Zofia Małas, 
Prezes NRPiP. 
 
Więcej na temat problemów kadrowych  w raporcie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych: PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA ZAWODY DEFICYTOWE W POLSKIM 
SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 

W NIPIP TRWAJĄ PRACE NAD WYCENĄ PORADY PIELĘGNIARKI 

I POŁOŻNEJ POZ 
14 czerwca, 2022   
 
Obecnie w NIPiP trwają prace nad wyceną porady pielęgniarki i położnej POZ: 
urologicznej, tzw. porady „stomijnej” oraz porady w zakresie leczenia ran. Przy 
pracach nad wyceną biorą udział eksperci-praktycy i to z ich opiniami 
w następnych krokach skierujemy się do AOTMIT. 
 
Senat zagłosował za ustawą o najniższych wynagrodzeniach w podmiotach 
leczniczych. Czy zapisy ustawy są zgodne z Polityką Wieloletnią Państwa Na 
Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa? 
 
– Ani NRPiP, ani OZZPiP nie braliśmy udziału w tworzeniu projektu ustawy. 
Niezmiennie uważamy, że ustawa wprowadza zbyt duże dysproporcje płacowe 
pomiędzy pracownikami de facto wykonującymi te same obowiązki zawodowe. 
Ponadto, nadal nie znamy źródła tych dodatkowych środków na wynagrodzenia i nie 
wiemy jaki mechanizm ma zagwarantować, że środki te faktycznie trafią do 
pracowników. W tym kontekście trudno mówić, by „Polityka…” została 
uwzględniona przy tworzeniu zapisów tej ustawy – Mariola Łodzińska, Wiceprezes 
NRPiP. 

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/14/15/1/polska_w_liczbach_2022_pl.pdf
https://nipip.pl/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-Strategia-na-rzecz-rozwoju-piel%C4%99gniarstwa-i-po%C5%82o%C5%BCnictwa-w-Polsce.pdf
https://nipip.pl/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-Strategia-na-rzecz-rozwoju-piel%C4%99gniarstwa-i-po%C5%82o%C5%BCnictwa-w-Polsce.pdf
https://nipip.pl/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-Strategia-na-rzecz-rozwoju-piel%C4%99gniarstwa-i-po%C5%82o%C5%BCnictwa-w-Polsce.pdf
https://nipip.pl/wp-content/uploads/2022/06/2022-04-30_Raport_NIPiP_KRAJ_Wojewodztwa-w-2.2.pdf
https://nipip.pl/wp-content/uploads/2022/06/2022-04-30_Raport_NIPiP_KRAJ_Wojewodztwa-w-2.2.pdf
https://www.gov.pl/attachment/b8d71668-86e1-49b0-957e-d299fa41eb48
https://www.gov.pl/attachment/b8d71668-86e1-49b0-957e-d299fa41eb48
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       Naczelna Rada 

Pielęgniarek i Położnych 

 

 

 

 

Uchwała Nr 549/VII/2022 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie określenia kalendarza wyborczego 

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  

(tj. Dz. U. 2021 poz. 628) oraz Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich 

członków stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do 

organów izb oraz trybu odwoływania ich członków, oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 

2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, 

poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa następujący kalendarz wyborczy 

wyborów delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych:  

1) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przekaże do dnia 30.10.2022 r. okręgowym 

radom pielęgniarek i położnych informację o ustalonej liczbie delegatów na VIII 

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych z danej okręgowej izby pielęgniarek 

i położnych, wynikającej z rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonych 

dla tej izby na dzień 1.10.2022 r.  

2) Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia 31.03.2023 r. 

przeprowadzą okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy 

Zjazd Pielęgniarek i Położnych. 

3) Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia 10.04.2023 r. przekażą 

dane delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych według załączonego 

wzoru stanowiącego załącznik do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

Sekretarz NRPiP                                   Prezes NRPiP 

Joanna Walewander                                     Zofia Małas  
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       Naczelna Rada 

Pielęgniarek i Położnych 

 

 

 

 

Uchwała Nr 550/VII/2022 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 23 czerwca 2022r. 

 

w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych  

(tj. Dz. U. 2021r. poz. 628.) oraz Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych VII Kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych, art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala, że VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek  

i Położnych odbędzie się w dniach 16-18.05.2023 r. w Warszawie. 

§ 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa, że dokonuje się wyboru 1 delegata na 

VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych na 900 członków okręgowej izby pielęgniarek 

i położnych.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Sekretarz NRPiP      Prezes NRPiP 

Joanna Walewander                   Zofia Małas    
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 Odcinek XV 

Drogie Koleżanki i Koledzy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
W dzisiejszym odcinku powrócimy na chwilę 
wspomnieniami na I piętro „starego szpitala” 
przy ul. Nenckiego 2. Mieściły się tam przede 
wszystkim oddziały zabiegowe. W odcinku VI 

prezentowałam koleżanki oddziałowe chirurgii, 
bloku operacyjnego i anestezjologii. Dzisiaj przedstawiam pielęgniarki, które jako 
jedne z pierwszych pracowały w tych oddziałach.  
 
 

 
Blok Operacyjny – przypomnę, że pierwszą instrumentariuszką i późniejszą 

pierwszą pielęgniarką oddziałową od1952r. była Anna Goździńska. Dwa lata później 
dołączyła do niej Lucyna Stępińska, pierwsza wykwalifikowana pielęgniarka 
instrumentariuszka. 
 

Lucyna Stępińska ur. 19.11.1936r. W roku 1954 ukończyła 

1-roczny kurs pielęgniarski i od 15 listopada tego roku 
rozpoczęła pracę w sieradzkim szpitalu. W roku 1957 ukończyła 
6- miesięczny kurs instrumentariuszek w Warszawie. W dniu 
05.04.1957r. przed komisją Ministerstwa Zdrowia złożyła 
egzamin pielęgniarski uzyskując dyplom pielęgniarki 
dyplomowanej. Na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki 
pracowała nieprzerwanie do 1980r. Dwa ostatnie lata, przed 
przejściem na emeryturę w roku 1982, pracowała w poradni 
laryngologicznej. 
 
 

Oto jeszcze jedna pielęgniarka, która w tamtym okresie dołączyła do zespołu 
instrumentariuszek bloku operacyjnego. 
 

 

Irena Pietrzak ur. 06.07.1939r. Absolwentka 2-letniego 

Ośrodka Szkolenia Asystentek Pielęgniarstwa w Częstochowie. 
Dyplom pielęgniarski uzyskała w Liceum Medycznym 
w Sieradzu w roku 1980 w oddziale dla pracujących. Pracę 
w sieradzkim szpitalu na bloku operacyjnym rozpoczęła 
19.02.1959r., gdzie pracowała nieprzerwanie do chwili 
reorganizacji szpitala w roku 1992. Ostatnie lata pracy 
zatrudniona była w Dziale Pomocy Doraźnej Szpitala 
Wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej 7. Na emeryturę 
przeszła 31.08.1994r.  
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Anestezjologia - pielęgniarki asystujące przy znieczuleniu pacjenta, podczas 

zabiegu chirurgicznego pracowały zawsze, wspólnie z instrumentariuszkami od 
chwili powstania bloku operacyjnego. Na tym stanowisku pracowało okresowo wiele 
osób bez szczególnego przygotowania, bo też anestezjologia miała dopiero przed 
sobą okres wielkiego  rozwoju. Od roku 1969 datuje się wyodrębnienie zespołu 
pielęgniarek anestezjologicznych, które tworzyła Teresa Munarczyk. Najdłużej 
pracującą pielęgniarką w tym zespole była Wiesława Matusiak. 
 
  

   
 

Wiesława Matusiak ur. 15.11.1951r. absolwentka wydziału 

pielęgniarskiego Medycznego Studium Zawodowego 
w Pabianicach z roku 1973r. Na stanowisku pielęgniarki 
anestezjologicznej pracowała od 01.10.1973r. do 1992r., 
a następnie do dnia przejścia na emeryturę 30.04.2000r. 
w punkcie krwiodawstwa i banku krwi. 
 
 
 
 

 

Oddział chirurgiczny istniał zawsze, od kiedy w 1852r. rozpoczął swoje formalne 

funkcjonowanie szpital przy ul. Nenckiego 2. Na przestrzeni lat pracowało w nim 
wiele przysposobionych opiekunek, sióstr zakonnych i pielęgniarek w pierwszych 
powojennych latach. Współczesny oddział chirurgiczny powstał w 1952r., po 
oddaniu nowo wybudowanej części szpitala wraz z blokiem operacyjnym. Niestety, 
nie znamy nazwisk pierwszych pracujących tam pielęgniarek. W roku 1954 przyszła 
do pracy Edmunda Serwacińska, pierwsza współczesna pielęgniarka oddziałowa, 
która tworzyła zespół pielęgniarski tego oddziału.  
Oto niektóre pielęgniarki z lat 50-tych minionego stulecia. 
 

 

 
Teresa Kempa ur. 30.06.1935r. Ukończyła Kurs młodszych 

pielęgniarek PCK w Zgierzu. W oddziale chirurgicznym 
pracowała w latach 1957 – 1975. Do chwili przejścia na 
emeryturę pracowała w Przychodni Rejonowej w Warcie. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Krystyna Bojzan ur. 08.04.1940r. Absolwentka Szkoły 

Pielęgniarskiej w Zgierzu z roku 1959. Dyplom pielęgniarski 
uzyskała w 1980r. w Liceum Medycznym w Sieradzu dla 
pracujących. W oddziale chirurgicznym pracowała w latach 1959 
– 1975, następnie jako przełożona pielęgniarek w żłobku do 
chwili przejścia na emeryturę w 1990r. 
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Barbara Polewiak ur. 07.04.1940r. Absolwentka Szkoły 

Asystentek Pielęgniarskich w Kłodzku z 1960r., dyplom 
pielęgniarski uzyskała w 1975r. w Medycznym Studium 
Zawodowym w Pabianicach. W oddziale chirurgicznym pracowała 
w latach 1960 – 1975, następnie w poradni chirurgicznej do roku 
1983. 
 
 
 

 
Niestety nie udało mi się ustalić większej liczby pielęgniarek rozpoczynających swoją 
pierwszą pracę w oddziale chirurgicznym w latach 50-tych minionego stulecia. 
W odcinku VI kącika historycznego przedstawiłam koleżanki, które od lat 70-tych 
do 1992r. tj. przenosin oddziału do szpitala przy ul. Armii Krajowej pracowały 
w oddziale chirurgicznym. 
 

Izba Przyjęć  -  Powrócę jeszcze na chwilę na izbę przyjęć. Udało mi się ustalić, 

poza już 4 wymienionymi pielęgniarkami w odcinku XII, kolejne 3, które większą 
część życia zawodowego spędziły w pracy w izbie przyjęć. Są to: 

 

 

Ogińska Irena ur. 20.07.1935r. Ukończyła w roku 1952 

kurs młodszych pielęgniarek w Zgierzu. Tytuł pielęgniarki 
dyplomowanej uzyskała po złożeniu egzaminu państwowego 
30.01.1956r. W Izbie Przyjęć nieprzerwanie pracowała od 
roku 1953 do przejścia na emeryturę w 1991r. 
 
 
 
 

 
 
 
Kupis Henryka ur. 27.05.1940r. Absolwentka 2 - letniej szkoły 
asystentek pielęgniarskich w Toszku, powiat Gliwice i 1- 
rocznej szkoły Pielęgniarstwa Ogólnego w Pabianicach. Pracę 
w sieradzkim szpitalu rozpoczęła 01.12.1962r., gdzie okresowo 
pracowała w oddziale ortopedycznym i dziecięcym. Od roku 
1974 do chwili przejścia na emeryturę 21.05.1991r. pracowała 
w Izbie Przyjęć. 

 
 

 
 
 
Glińska Krystyna ur. 20.10.1953r. Absolwentka Liceum 
Medycznego w Sieradzu z roku 1973. W latach 1973 -1975 
pracowała w oddziale chirurgicznym, od 1978r. do dnia 
przejścia na emeryturę 31.10.2003r. nieprzerwanie 
pracowała w Izbie Przyjęć.  
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Pomimo prowadzonych wielu rozmów trudno jest ustalić składy zespołów 
pielęgniarskich na niektórych oddziałach rozpoczynających swoje funkcjonowanie 
w latach 50-tych lub 60-tych minionego stulecia. 
Dotyczy to m.in. oddziału noworodkowego. Przedstawiałam już sylwetki oddziałowe 
i jedną pielęgniarkę odcinkową. Dzisiaj mogę wspomnieć kolejną. 
 

 

 
Janina Włodarczyk ur. 23.06.1934r. Ukończyła 

30.06.1952r. kurs młodszych pielęgniarek w Ostrowie 
Wielkopolskim. Pracę w sieradzkim szpitalu rozpoczęła 

w 1960r. W 1961r. złożyła przed Komisją Ministerstwa 
Zdrowia w Warszawie  państwowy egzamin dla pielęgniarek 
dyplomowanych. Od roku 1960 do 1973 pracowała 
w oddziale reumatologii, a następnie do 1990r. w oddziale 
noworodkowym. 

 
 

 
Z zespołu pielęgniarek oddziału reumatologicznego wspomnę dwie, o których 
powzięłam wiadomość: 
 

Janina Kamecka ur. 07.03.1946r. Absolwentka Sieradzkiej Szkoły Asystentek 

Pielęgniarskich z 1965r. i Medycznego Studium Zawodowego dla asystentek 
w Zakopanym z 1975r. Pracowała w latach 1965 – 1968 w oddziale ginekologii, 
w latach 1968 -1979 w oddziale reumatologicznym i następnie do roku 2000 
w poradni reumatologicznej. 
 

Danuta Ruda ur. 03.12.1948r. Absolwentka Szkoły Pielęgniarskiej w Pabianicach 

z roku 1968. W szpitalu pracowała od 1968r. kolejno, w oddziale dziecięcym, 
wewnętrznym IVb – ok. 10 lat, a od 1987r. do 2003r. w oddziale reumatologii. 
 
 
 
 
Poprawka do odcinka nr 13. 
 
Winno być: 
 
Joanna Krasińska – Nowak – absolwentka Medycznego Studium Zawodowego 
w Sieradzu z roku 1992. Pracowała w oddziale neurologicznym w latach 1992 – 
1998, dwa kolejne lata w poradni neurologicznej, a od 2001r. do chwili obecnej tj. 
do 2022r. w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym. 
 
 
 
 
Kolejne uzupełnienia w przygotowaniu.    
 
                                                             Serdecznie pozdrawiam  
                                                                                    Elżbieta Pokora 
 
 
 
 
 


