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dea samorządności to niezwykle istotny element 
funkcjonowania państwa demokratycznego i pań-
stwa prawa. To właśnie w samorządach terytorial-
nych, gospodarczych i zawodowych przejawia się 
demokracja obywatelska. 

II wojna światowa przerwała ciągłość istnienia samo-
rządów. Dopiero w 1989 r. pojawiły się możliwości 
budowy samorządu zawodowego wraz z rozpoczę-
ciem obrad „okrągłego stołu”. Możliwość tworzenia 
różnych form samorządów, przewiduje ustawa z dnia 
2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – art. 17 
konstytucji.

W świetle obowiązującego w Polsce ustawodaw-
stwa spośród zawodów medycznych pielęgniarki 
i położne posiadają wspólny samorząd zawodowy, 
który powołany został po raz pierwszy w III Rze-
czypospolitej ustawą z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych po niemal 
rocznym procesie legislacyjnym i dziesięcioletnim 
okresie przygotowań. 

W 1990 r. do Prezydium Sejmu wniesiono dwa pro-
jekty poselskie ustawy – jeden przygotowany przez 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, a drugi opra-

cowany przez Tymczasowy Komitet Organizacyjny. 
Warto podkreślić, iż posłankami sprawozdawcami 
w obu przypadkach były pielęgniarki – panie: Kry-
styna Ejsmont i Anna Knysok. 

Pierwsze czytanie projektów odbyło się 5 lipca 1990 r. 
a Przewodniczącą Podkomisji i posłem sprawo-
zdawcą była pani Krystyna Ejsmont – łódzka pie-
lęgniarka. Przyjęta ustawa została podpisana przez 
Prezydenta Lecha Wałęsę, która została opubliko-
wana 15 maja 1991 r. w Dzienniku Ustaw. 

Dorobek samorządu od tego momentu mierzymy 
liczbą jego sukcesów. Dla samorządu był to czas 
wytężonej pracy u podstaw: wypracowania mecha-
nizmów umożliwiających nowe funkcjonowanie 
zawodów pielęgniarki i położnej, sprawowanie pie-
czy i nadzoru nad ich należytym wykonywaniem, 
uczenie się trudnej sztuki samorządu, upowszech-
nianie zasad etyki zawodowej, prace nad standar-
dami, troska o najdoskonalszy kształt szkolnictwa 
przygotowującego nowoczesnego profesjonalistę, 
próba zintegrowania tak dużej rzeszy pielęgniarek 
i położnych. 

Samorząd jako organizacja autonomiczna mogła 
samostanowić o podejmowanych działaniach. Roz-
poczęły się wybory delegatów na okręgowe zjazdy, 
a następnie na I Krajowy Zjazd, gdzie uchwalono 
m.in. wysokość składki członkowskiej. 

Do życia zostały powołane poszczególne organy. 
Przed okręgowymi radami pojawiły się pierwsze 
zobowiązania, w szczególności przejęcie zadań rea-
lizowanych dotychczas przez organy administracji 
państwowej, integrowanie środowiska i uświada-
mianie jego członków jak wielkie znaczenie dla 
całej grupy zawodowej, ale i poszczególnych osób, 
mają zdobycze naszego funkcjonującego już samo-
rządu, chociażby w postaci gruntowych przeobrażeń 
naszych profesji, jakie zostały dokonane poprzez 
przyjętą ustawę. 

Transformacja polityczna dokonująca się w ówczes-
nym czasie w naszym kraju a dotycząca chociażby 
uzgodnień przy okrągłym stole, rozbudziła wyobraź-
nię, dodała odwagi, zainspirowała nasze koleżanki 
do wysiłku na rzecz poprawy sytuacji pacjentów i nas 
samych. Pozwoliła nam samodzielnie wyznaczać 
cele, opracowywać strategię działania, ośmieliła, by 
skorzystać z kolejnej szansy. Po kilku latach pracy 

samorządu w dniu 5 lipca 1996 r. Sejm RP uchwalił 
ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej. 

Dotychczasowe ustawodawstwo, czyli rozporządze-
nie o położnych z 1928 r., ustawa o pielęgniarstwie 
z 1935 r. oraz ustawa o odpowiedzialności zawodowej 
fachowych pracowników służby zdrowia z 1950 
r. nie pozwalały na kształtowanie odpowiednich 
warunków pracy, co pozostawało w sprzeczno-
ści z zasadami międzynarodowymi, które władze 
polskie zobowiązały się respektować. Ta nowa 
i jak na tamte czasy bardzo nowoczesna ustawa 
potwierdziła naszą zawodową samodzielność, dała 
możliwość określenia jej zakresu, wprowadziła 
szereg regulacji pozwalających na stopniowe eli-
minowanie nieprawidłowości np. realizacji zleceń 
na telefon lub ustnych, uzyskiwania informacji 
niezbędnych do realizacji procesu pielęgnowania, 
wprowadzenia dokumentacji medycznej, odmowy 
wykonania zlecenia lekarskiego niezgodnego z pra-
wem, przekonaniami itp. Uzyskaliśmy także prawo 
do doskonalenia zawodowego w różnych formach 
kształcenia podyplomowego oraz obowiązek stałego 
aktualizowania swojej wiedzy zawodowej. Usta-
wowo określono także system kształcenia przed 
dyplomowego, a obowiązkiem samorządu stało 
się opracowanie zasad i programu przeszkolenia 
osób posiadających przerwę wykonywaniu zawodu 
dłuższą niż pięć lat. W okresie 14 lat obowiązywania 
ustawa była zmieniana 18-krotnie, czyli częściej niż 
średnio jeden raz w roku. Zasadnicze zmiany miały 
bezpośredni związek z akcesją do Unii Europej-
skiej, systemem kształcenia przed dyplomowego, 
zasadami prowadzenia indywidualnej i grupowej 
praktyki, prowadzenia i rejestrowania uprawnio-
nych do prowadzenia kształcenia podyplomowego. 

Jako grupa zawodowa stanęliśmy przed koniecz-
nością dostosowania się do wymogów Unii Euro-
pejskiej. Jako środowisko poznaliśmy swoje mocne 
i słabe strony. 

W myśl umowy z Unią Europejską od 2003 r. pol-
skie pielęgniarki kształcą się wyłącznie w systemie 
wyższych szkół zawodowych. W naszej profesji 
zawodowej jednym bardzo ważnym nurtem jest 
doskonalenie funkcjonowania zawodowego z rów-
noczesnym przeciwdziałaniem procesowi dehuma-
nizacji medycyny, na straży której stoi samorząd. 
Mimo pozytywnych zmian wciąż doskwierają 
naszemu środowisku niskie zarobki, niedostateczne 

obsady, kłopoty formalno-prawne związane z zawie-
raniem chociażby umów kontraktowych, czy nadal 
jeszcze nieodpowiednie warunki pracy. Chociaż 
samorząd to nie partia polityczna, to obowiązek 
czuwania nad należytym wykonywaniem zawodów 
każe nam popierać słuszne często postulaty naszego 
środowiska, co samorząd realizuje na bieżąco, mając 
na celu poprawę statusu społecznego pielęgniarek 
i położnych. 

Zamieszczony w ustawie o zawodach pielęgniarki 
i położnej zapis o samodzielności zawodowej stwo-
rzył warunki ku temu, aby pielęgniarki i położne 
były pełnoprawnymi członkami zespołów tera-
peutycznych. Widać to także w podejmowanych 
działaniach przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 
ale również w zakresie profilaktyki, prewencji i pro-
mocji zdrowia. Coraz częściej sami pacjenci i ich 
rodziny doceniają zmianę filozofii pielęgniarstwa 
i wspierają nas w wysiłkach. Widzą bowiem duże 
korzyści dla swojego zdrowia z opieki pielęgniarskiej 
i położniczej. Te działania podejmowane przez 
samorząd w codziennej pracy pokazują potrzebę 
jego funkcjonowania i utwierdzają nas w przeko-
naniu, że tkwi w naszej grupie zawodowej ogromny 
potencjał. Samorząd jako organizacja zobowiązany 
jest reprezentować interesy naszych zawodów wobec 
władz państwowych, niezapominając przy tym 
o naszej tożsamości. Walczyły o nią, jak pokazuje 
historia, nasze koleżanki w czasach zmian ustro-
jowych i tworzenia demokratycznego państwa 
polskiego. My dziś mamy za zadanie budować 
i kultywować poczucie dumy z przynależności 
do naszej grupy zawodowej. Pracując dla naszych 
podopiecznych, odkrywać najwartościowsze cechy 
nas samych. Wielokrotnie pokazaliśmy, że można. 
Chociażby poprzez uregulowanie ustawowe, powo-
łanie wydziału pielęgniarstwa, zmiany systemu 
kształcenia, stworzenia szerokiej możliwości dosko-
nalenia zawodowego, udział w debatach na temat 
zdrowia, opiniowania aktów prawnych, udział 
w komisjach zdrowia. Uplasowaliśmy sie w czo-
łówce, staliśmy się wiodącym zawodem, cieszącym 
się w rankingach dużym zaufaniem społecznym. 
To praca, wytrwałość, entuzjazm, kreatywność, 
umiejętność wykorzystania cennych doświadczeń 
naszych koleżanek i kolegów sprawiła, że nam się 
chce chcieć. 

Na przełomie 25 lat od czasu powstania samorządu 
wydarzyło się bardzo wiele. Od spotkań w niewiel-

J



54

kich grupkach kilkuosobowych na gruncie kilku 
metrów do kilkutysięcznych okręgowych izb, zrze-
szających swoich członków, które pozyskując miejsca 
na własne siedziby realizują zadania ustawowe.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 
VI kadnecji również podjęła działania, których 
zwieńczeniem było pozyskanie placówki na siedzibę 
Okręgowej Izby oraz bazę dydaktyczną.  Jest to 
także miejsce wspólnych spotkań członków naszego 
samorządu. 

25 lat – to dużo i zarazem mało. Mało, gdy zważymy, 
że nasze zawody towarzyszą ludziom od wieków. 
Dużo, jeśli za miarę weźmiemy tempo przemian 
we wszystkich dziedzinach działalności człowieka. 
Jednak wykonując zawód pielęgniarki i położnej 
towarzyszymy człowiekowi od poczęcia do późnej 
starości pokazując, jak ważne i potrzebne są to 
zawody a samorząd sprawując pieczę nad należytym 
wykonywaniem dba o solidaryzowanie ich członków. 
I tak jak zostało to ujęte w Uchwale nr 21 VII Kra-
jowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, samorząd 
wytyczył zadania priorytetowe w obszarze kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, 
w szczególności opracowanie i wdrożenie standardu 
ścieżki rozwoju zawodowego, określenie kompetencji 
zawodowych po ukończeniu poszczególnych rodza-
jów szkoleń, dziedzin i zakresów kształcenia pody-
plomowego z jednoznacznym wskazaniem uprawień 
do realizacji poszczególnych świadczeń zdrowotnych, 
menedżerskich lub naukowych w aktach prawnych. 
Wprowadzenie rezydentur do kształcenia specjaliza-
cyjnego, wprowadzenie mechanizmów weryfikacji 
obowiązku aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych przez pielęgniarki i położne, wdroże-
nie systemu akredytacji podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, 
opracowanie zmian do przepisów prawnych doty-
czących zwolnienia pielęgniarek i położnych z opłat 
podatkowych od kształcenia podyplomowego. 

Jak wynika z wytyczonych zadań czeka nas dużo 
pracy. Stoimy na stanowisku, iż warto i należy mobi-
lizować się, uczyć, podnosić jakość pracy, poprawiać 
warunki pracy i płacy, negocjować, przekuwać zada-
nia na sukcesy i śmiało stawiać czoła wyzwaniom. 
Robić to, co dotychczas, a nawet jeszcze więcej. 

Przed nami kolejne dni, Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarki i Dzień Położnej, przypominają Nam 

o bardzo ważnej roli, jaką pełnimy wobec czło-
wieka i społeczeństwa, które obdarza nas mandatem 
zaufania. 

Wykonujemy najbardziej odpowiedzialne i najpięk-
niejsze zawody, które wymagają od Nas odwagi, 
umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu. 
Posiadamy ogromny potencjał. Nasze zawody są 
znane na świecie a ich potęga tworzona jest przez 
nas samych. 

Z okazji naszego święta życzę Nam wszystkim 
wytrwałości, entuzjazmu oraz kreatywności i umie-
jętności wykorzystywania cennych doświadczeń. 
Życzę realizacji wytyczonych celów, wielu pomyśl-
nych dni, szczęścia i życzliwości w codziennej pracy 
zawodowej i w życiu osobistym.

Pielęgniarkom, Pielęgniarzom, Położnym

   Przewodnicząca
       Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

   Agnieszka Kałużna

W związku z jubileuszem 25-lecia powstania samorządu zawodowego pielęg-
niarek i położnych przekazujemy Państwu opracowany przez Redakcję numer 
specjalny Biuletynu, w którym zamieściliśmy historię samorządu i Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. Przedstawione kalendarium i zdjęcia są 
zbiorem wydarzeń i działań na przestrzeni minionych kadencji. Mamy nadzieję, 
że będą to nie tylko wspomnienia dla Tych, którzy pracowali na rzecz naszej 
izby i środowiska, ale i wiedza o naszej korporacji zawodowej. 

Koleżanki i Koledzy 

W imieniu własnym i Redakcji z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki życzę Państwu zdrowia, wielu pomyślnych dni, szczęścia 
w życiu osobistym i rodzinnym, a przede wszystkim należnego szacunku ze 
strony przełożonych, podwładnych, pacjentów i podopiecznych oraz godnych 
warunków realizowania Naszych Zawodów, tak trudnych i odpowiedzialnych.

Redaktor Naczelny

Joanna Gąsiorowska

Drodzy Czytelnicy
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amorząd zawodowy to zrzeszenie reprezentujące 
osoby wykonujące ten sam zawód zaufania pub-
licznego i podlegających tożsamym normom właś-
ciwym tylko dla tego zawodu. Zrzeszenia takie 
tworzone są przez profesje o wysokim znaczeniu 
społecznym, które wymagają odpowiednich kwa-
lifikacji. Samorząd zawodowy jest powoływany na 
podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ma on przywilej konstytucyjny zezwalający na 
ograniczenie wolności wykonywania tego zawodu 
oraz ograniczenie prawa wykonywania związanej 
z tym zawodem działalności gospodarczej. Pod-
stawowymi cechami samorządu są: korporacyj-
ność – zrzeszenie określonej grupy osób, obliga-
toryjność (przynależność do samorządu wynika 
z ustawy – w przypadku samorządu zawodowego 
przynależność jest obowiązkowa jedynie dla nie-
których grup zawodowych, np. adwokatów, lekarzy, 
a także pielęgniarek i położnych), decentralizacja 
(kompetencje są rozproszone pomiędzy organy 
samorządu zawodowego na obszarze okręgowych 
izb pielęgniarek i położnych, które są w zakresie 
powierzonych zadań samodzielne) oraz wykony-
wanie zadań publicznych z zakresu administracji 
publicznej (organy samorządu zawodowego wydają 
akty stosowania prawa administracyjnego w postaci 
decyzji administracyjnej, rozstrzygającej o indywi-
dualnych prawach lub uprawnieniach).

Po obradach Okrągłego Stołu Podzespół ds. Zdrowia w protokole końcowym zamieścił zapis:
„W celu obrony interesów zawodowych pielęgniarek i położnych, najliczniejszej grupy zawodowej wśród zawodów 
medycznych uznaje się za niezbędne powołanie Izby Pielęgniarek i Położnych. Przygotowanie projektu i prze-
prowadzenie konsultacji w środowisku pielęgniarskim do 30.06.1989 r.” Grupa osób podjęła pracę nad ustawą 
o samorządzie współpracując z ówczesnym Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia panią Krystyną 
Sienkiewicz. Jednocześnie przygotowywany był projekt ustawy przez PTP. Oba projekty złożono do Kancelarii 
Sejmu i rozpoczęto drogę legislacyjną. 

Pierwsze czytanie projektów ustawy. Posłem sprawozdawcą była łódzka pielęgniarka pani Krystyna Ejsmont

Uchwalenie przez Sejm RP Ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych
„Art. 1. 1. Tworzy się samorząd pielęgniarek i położnych dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospo-
darczych interesów tych zawodów, zwany dalej samorządem”.

Podpisanie Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych przez Prezydenta Lecha Wałęsę, a 15 maja została 
opublikowana w Dzienniku Ustaw. 

Powołanie przez ówczesnego 
Ministra Zdrowia Włady-
sława Sidorowicza Komitetu 
Organizacyjnego, który miał 
na celu przeprowadzenie wybo-
rów do władz samorządowych 
w poszczególnych wojewódz-
twach kraju. Członkiem komi-
tetu była łódzka pielęgniarka 
pani Janina Żurawska. 
W naszym okręgu powstała 
Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych regionu łódz-
kiego i piotrkowskiego. 

I Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, powołano członków poszczególnych organów: Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Sądu, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Zjazd liczył 557 delegatów, w tym 56 położnych. 

I Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie
Powołano członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej. 
Prezesem NRPiP wybrano panią Urszulę Krzyżanowską-
-Łagowską. Na zjeździe obecnych było 528 delegatów 
(96,3 proc. ogółu). W Polsce zatrudnionych wg GUS było 
dzień 30.12.1990 r. – 231.222 tys. pielęgniarek i położnych. 
Podjęto decyzję o zniesieniu obowiązku noszenia czepków.

14.03.1989

5.07.1990

19.04.1991

14.05.1991

24.05.1991

4–5.10.1991

5–6.11.1991

samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych52 lat

Wzrost zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską 
i  jednoczesny wzrost oczekiwań społeczeństwa 
wobec pielęgniarek stanowił podstawę do tworzenia 
i rozwoju organizacji zawodowych oraz naukowych 
pielęgniarek. Tworzenie organizacji to jeden z istot-
nych elementów dążenia przedstawicielek zawodu 
do autonomii zawodowej, a przez to do otrzymania 
statusu profesji. Powstanie samorządu zawodowego 
było bardzo ważnym zadaniem, jakiego podjęły się 
liderki pielęgniarstwa, zadaniem mającym na celu, 
by powstała organizacja, która będzie czuwać nad 
należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki 
i położnej oraz która będzie reprezentować i chronić 
te zawody.

…samorządność to nie zaszczyty i przywileje, ale świadomość ciężkiej pracy i poświęcenia 
dla dobra pacjenta i środowiska… 

Danuta Lamparska – Przewodnicząca PTP 
I Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

S
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Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zostaje określony tryb postępowania dotyczącego stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu i sposobu prowadzenia rejestrów pielęgniarek i położnych.

Po I Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Łodzi i powołaniu członków poszczególnych organów 
nastąpił czas budowania organizacyjnych struktur samorządu, tworzenia prawa wewnętrznego, stworzenie 
biura izby. Najważniejsze było przede wszystkim przekonanie środowiska o zasadności powstania samorządu 
zawodowego oraz odpowiednie usytuowanie izby w działaniach administracji wojewódzkiej i samorządów 
lokalnych. W 1991 roku władze Łodzi przyznały na działalność OIPiP lokal przy ul. Gdańskiej 90 (196 m kw.).
Lokal jednak okazał się za mały, by izba mogła realizować swoje zadania. Z Urzędu Wojewódzkiego po wejściu 
rozporządzenia o prowadzeniu rejestrów pielęgniarek i położnych przejęto 20 tysięcy akt osobowych pielęgniarek 
i położnych zatrudnionych na terenie działania izby.
Po wielu staraniach w 1993 roku OIPiP otrzymała 450-metrowy lokal przy ul Piotrkowskiej 17, gdzie realizowała 
swoje zadania do czerwca 2014 roku. Przygotowano wówczas m.in. pokoje biurowe, sale wykładowe, bibliotekę, 
archiwum, pokoje gościnne. 
Poza działalnością organizacyjną i administracyjną członkowie OIPiP pracowali również od 1992 r. nad kolej-
nymi nowelizacjami przepisów prawa. Panie: Janina Żurawska i Krystyna Ejsmont były członkami Komisji 
Prawa i Legislacji Naczelnej Rady. 
Od początku istnienia samorządu jednym z głównych jego celów stało się upowszechnianie w środowisku zawo-
dowym różnorodnych oraz istotnych informacji. Służył temu Biuletyn OIPiP, który wydawano na początku 
w formie maszynopisu. Organizowano spotkania pełnomocników ORPiP w siedzibie izby. Pierwszym Redak-
torem Naczelnym Biuletynu od 1994 r. do marca 2000 r. była pani Maria Cianciara – specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego i zachowawczego, mgr zdrowia publicznego i dr nauk o zdrowiu, zatrudniona 
w Szpitalu im. N. Barlickiego.

Na przestrzeni wielu lat pracowała Rada Redakcyjna – okresowo i niewiele zmieniający się zespół, który tworzyli: 
K. Biegańska, E. Cendrowska, A. Cierniak, M. Jaskulska, K. Jatczak, T. Jekiel, A. Kurczewska, Z. Ledzian, 
K. Leński, E. Płachecka, J. Podsiadło, M. Staniszewska, K. Stefaniak E. Sychniak, A. Swaczyna, A. Tasak. 
W roku 1993 OIPiP wydała poradniki dla pielęgniarek; były to: 1. „Onkologia” autorstwa A. Tasak i M. Cianciary 
oraz 2. „Higiena szkolna” – A. Tasak i A. Warzechy. W 1999 r. ukazało się opracowanie L. Piwowarskiej-Pościk 
pt. „Sytuacja społeczno-zawodowa pielęgniarek i położnych regionu łódzkiego i piotrkowskiego”.
Członkowie samorządu pracowali również w komisjach problemowych, powołanych przez ORPiP. Były to: ko-
misja kształcenia i etyki, komisja zatrudnienia, komisja prawa i legislacji, komisja dyscyplinarna skarg i wniosków, 
komisja współpracy z zagranicą, komisja finansów, komisja socjalna, komisja ds. informacji – zespół redakcyjny. 

Ukazuje się Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej regulujące postępowanie w kwestii odpo-
wiedzialności zawodowej.

Odbył się w Łodzi III Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, który przyjął stanowisko o podjęciu działań, 
mających na celu utworzenie przy łódzkiej AM Wydziału Pielęgniarstwa. Wielkie zaangażowanie wykazała 
wówczas Przewodnicząca ORPiP pani Janina Żurawska, która z determinacją dążyła do jego uruchomienia.

17.06.1992

1991–1993

19.01.1993

20.02.1993

Okręgowe zjazdy wytoczyły w tym okresie działania samorządu, polegające na:
•	 upowszechnianiu standardów zawodowych i zasad etyki
•	 stopniowym wprowadzaniu procesu pielęgnowania i dokumentowania pracy pielęgniarki
•	 nowelizacji zasad finansowania udziału w doskonaleniu zawodowym
•	 rozszerzeniu form pomocy socjalnej dla członków samorządu
•	 wzmocnieniu nadzoru samorządu nad warunkami pracy i płacy w zakresie liczby personelu i realizacji przez 
pracodawców uprawnień pracowniczych
•	 doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (współpraca z WODKAM w Łodzi, szkolenia organi-
zowane przez ORPiP oraz konferencje, sympozja i warsztaty).

Rozpoczęto prowadzenie pośrednictwa pracy przy OIPiP w Łodzi

II Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Prezesem wybrano panią Ilonę Tułodziecką , która pełniła tę 
funkcję przez dwie kadencje do 2003 r.

Senat Akademii Medycznej podjął uchwałę, w której 
zapisano, że od 1.10.1997 r. powstaje Oddział Pie-
lęgniarstwa na Wydziale Lekarskim. Prodziekanem 
ds. Pielęgniarstwa został prof. dr hab. n. med. Jerzy 
Stańczyk. Samorząd pielęgniarski zaangażował się 
w pomoc w organizację egzaminów (1997 r. – studia 
dzienne, 1998 r. – studia zaoczne) oraz przygotowanie 
programów kształcenia z przedmiotów kierunkowych. 
Nawiązano również współpracę z Wydziałem Pielęg-
niarstwa AM w Lublinie i Instytutem Pielęgniarstwa 
z UJ w Krakowie, gdzie dzięki pomocy merytorycznej 
koleżanek ze środowisk akademickich można było pokonać problemy organizacyjne i programowe. W działania 
te zaangażowane były: Elżbieta Mielczarek -Pankiewicz, Dorota Woźniak i Janina Żurawska.

OIPiP w Łodzi jako pierwsza w kraju ubezpieczyła członków samorządu od odpowiedzialności cywilnej zawo-
dowej, które to ubezpieczenie kontynuowane jest corocznie do chwili obecnej.

Sejm RP uchwalił Ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej, dokument ten zastąpił wcześniejszą ustawę 
z  1935 r. o pielęgniarstwie oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 marca 1928 r. o położnych. 
Ustawa była wielokrotnie nowelizowana, dnia 15 lipca 2011 r. ogłoszono jej tekst jednolity.

Powołanie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – CKPPiP w Warszawie.

Ukazuje się Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położ-
nych w ZOZ.

Odbył się XI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, sprawozdawczo-wyborczy, wybrano nowych człon-
ków organów, kończący II kadencję

1995–1999

1995

1995

12.12.1996

1996

5.07.1996

17.12.1998

21.12.1999

7–8.10.1998

M. Cianciara
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III Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Samorząd zawodowy musiał się zmierzyć w tym okresie ze zmianami związanymi z:
•	 wprowadzeniem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
•	 restrukturyzacją ZOZ-ów (ograniczoną głównie do restrukturyzacji zatrudnienia)
•	 sprawami sądowymi członków samorządu związanymi z egzekwowaniem podwyżek tzw „203”
•	 wieloma zamianami przepisów prawa
•	 negocjowaniem warunków wstąpienia do UE, problem z uznawaniem naszych kwalifikacji
•	 zmianami terytorialnych, OIPiP w Łodzi obejmuje wówczas 17 z 22 powiatów aktualnego województwa 
łódzkiego – 23.260 tys. pielęgniarek i położnych i jest trzecią izbą w Polsce (stan na 2003 r.)

Zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego Biuletynu. Redaktorem została pani Krystyna Biegańska – 
mgr zdrowia publicznego, związana ze Szpitalem im. N. Barlickiego, następnie – pracownik Izby.

OIPiP zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem kierowała absolwentki szkół pomaturalnych na staże pody-
plomowe, co spotkało się z dużym niezadowoleniem środowiska pielęgniarek i położnych. 

OIPiP w Łodzi wraz z OIPiP w Warszawie i OIPiP w Katowicach włączyła się czynnie w kampanię na rzecz 
zmiany zasad uznawania kwalifikacji w Unii Europejskiej. Z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem Przewod-
nicząca ORPiP Anna Tasak uczestniczyła w spotkaniach w Naczelnej Izbie jak i Ministerstwie Zdrowia. Traktat 
Akcesyjny nie obejmował wprost uznawania kwalifikacji absolwentek liceów medycznych i szkól pomaturalnych, 
tj. polskie pielęgniarki zostały gorzej potraktowane niż z innych krajów.

Majówka dla zdrowia – impreza promująca zawód pielęgniarki i położ-
nej w Arturówku, było to pierwsze spotkanie pielęgniarek i położnych 
z mieszkańcami miasta Łodzi. Majówki stały się tradycja i corocznie 
odbywały się w Łodzi. Obecnie jest to Dzień z Pielęgniarką i Położną 
na rynku Manufaktury.

6–8.12.1999

1999–2003

04.2000–2004

od 2002

03.2002
–12.2002

05.2003

IV Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych – Prezesem NRPiP wybrano panią Elżbietę 
Buczkowską z Poznania. Uchwalono Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

OIPiP zorganizowała pierwszy kurs kwalifikacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących. Wynikało to 
z nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, gdzie parlamentarzyści uznali, iż kształcenie podyplo-
mowe powinny prowadzić okręgowe izby pielęgniarek i położnych. Do tej pory OIPiP dofinansowała kształcenie 
członków samorządu prowadzone przez WODKAM.
W IV kadencji 4233 pielęgniarki i położne podniosły swoje kwalifikacje, odbyło się 16 kursów kwalifikacyjnych, 
8 specjalistycznych i 136 dokształcających.

Biutetyn OIPiP w Łodzi zmienia redaktora. Nowym Naczelnym zostaje pani Ewa Przygoda – mgr pedagogiki, 
zatrudniona w WSZ w Skierniewicach

I Sympozjum „Etyka zawsze i wszędzie” zorganizowane przez OIPiP w Szpitalu im. S. Sterlinga. Konferencje 
na ten temat organizowane były cyklicznie przez następne lata. 

OIPiP w Łodzi podejmuje działania na rzecz jakości opieki, pozytywnie opiniując kan-
dydatów na konsultantów w dziedzinach pielęgniarstwa przy Urzędzie Wojewódzkim. 
W 2006 r. Wojewoda Łódzki powołał na stanowiska:

konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa – mgr pielęgniarstwa Katarzynę Karwicką, 
pielęgniarkę zatrudnioną w Szpitalu im. Jana Bożego w Łodzi

konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnictwa dr n. med. 
Krystynę Bogus, położną i magister pielęgniarstwa, zawodowo związaną z Medycznym 
Studium Zawodowym nr 3 a później Zespołem Szkól Medycznych nr 3 jako nauczyciel 
zawodu i kierownik szkolenia praktycznego a od 1995 roku jako Kierownik WCZP – 
Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi. 

konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Barbarę Piątkiewicz, licencjat 
pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, zawodowo zwią-
zana z ZOZ Łódź Polesie, od 1987 r. pracująca na stanowisku pielęgniarki środowiskowej 
i koordynującej.

9.12.2003

od 2004

2005

17.11.2005

2006

K. Bogus

B. Piątkiewicz

K. Biegańska

E. Przygoda
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Wyjazd grupy łódzkich, warszawskich i katowickich pielęgniarek i położnych na zaproszenie eurodeputowanego 
Bogdana Golika do Europarlamentu. Delegacja spotkała się z przedstawicielką Komisji Europejskiej i parla-
mentarzystami polskimi w Brukseli, wręczone zostały dokumenty i kilka tysięcy kartek z podpisami polskich 
pielęgniarek i położnych Przewodniczącemu KE oraz zorganizowała stoisko z badaniami. Wynikiem wizyty 
było powołanie pielęgniarki Marii Brzezińskiej z Katowic jako doradcy Ministra Zdrowia ds. uznawania kwali-
fikacji, wznowienie rozmów z Komisją Europejską w tym zakresie oraz wykreślenie daty granicznej prowadzenia 
studiów tzw pomostowych do czasu braku zainteresowania. Rząd polski zobowiązał się do podjęcia działań 
zmierzających do zmiany postanowień Dyrektywy 2005/36/EW.

Kontynuacja działalności wydawniczej OIPiP w formie Biuletynu. W 2006 r. następuje ponownie zmiana jego 
Redaktora Naczelnego – zostaje nim Mirosława Olejniczak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zacho-
wawczego, mgr pedagogiki zdrowia, pracująca w WSZ w Zgierzu. Przez kolejne sześć lat redagowała Biuletyn 
mgr piel. Maria Kowalska – specjalista medycyny społecznej, zawodowo związana ze Zgierzem. W tym okresie 
wydano wówczas publikację pt. „Proces pielęgnowania w dokumentacji pielęgniarek i położnych”.

W 2007 r. najwięcej osób (1195) przeszkolonych zostało w zakresie procesu pielęgnowania w dokumentacji 
medycznej. Przedmiotowa inicjatywa wynikała m.in. ze zmian w przepisach, ale spowodowana została także 
problemami z prawidłowym konstruowaniem diagnozy pielęgniarskiej i pracy metodą procesu pielęgnowania. 
Szkolenia przygotowane zostały zarówno dla stacjonarnej jak i podstawowej opieki zdrowotnej, odbywały się 
w zakładach i biurze Izby, a ich zwieńczeniem będzie publikacja książkowa – praktyczny poradnik.
Ogromne zaangażowanie w realizacji tego niełatwego przedsięwzięcia wykazała pani Maria Kowalska – kie-
rownik merytoryczny oraz 9 pań pielęgniarek i 2 położne: wykładowcy-trenerzy: Wiesława Bogusz, Barbara 
Dresler, Ewa Jóźwiak, Katarzyna Karwicka, Dorota Kilańska, Joanna Lewandowska, Luiza Koziara, Justyna 
Łabuzińska, Bożena Pawłowska, Agnieszka Ren-Żurek, Beata Stokwisz.

W okresie kadencji działały następujące komisje: komisja  kształcenia, komisja warunków pracy i zatrudnienia, 
komisja standardów, komisja położnych, komisja pielęgniarek rodzinnych, komisja socjalna, komisja pielęgniarek 
epidemiologicznych. 

10–12.10.2006

2006–03.2012

2007

2003–2007

Manifestacja Białe Miasteczko, Warszawa
OIPiP wspierała pielęgniarki i położne strajkujące  
w Warszawie, zorganizowane były wyjazdy auto-
karami dla członków samorządu w celu wsparcia 
protestujących.

W III i IV kadencji popieraliśmy wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji zakładów opieki zdrowotnej. 
Wyrażaliśmy niezadowolenie z zaniechania kolejnych planów restrukturyzacji służby zdrowia, uczestniczyliśmy 
w manifestacjach, protestach, strajkach. 
W biurze OIPiP przy ul. Piotrkowskiej pełnione były dyżury, by móc nieść pomoc startującym i głodującym 
pielęgniarkom i położnym w zakładach.

XXI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łodzi kończący IV kadencję.

V Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Pani Maria Kowalczyk – położna członek OIPiP w Łodzi 
– została wybrana Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.

Biały Szczyt. Przedstawiciele samorządu pielęgniarek i położnych aktywnie uczestniczyli w obradach, 
opiniowali poselskie projekty ustaw, które stały się podstawą do wprowadzenia kolejnych zmian w zakresie 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. 
Odbyło się wiele spotkań przedstawicieli Rządu RP, pracodawców i tzw. strony społecznej oraz powstał doku-
ment Rekomendacje Konferencji „Białego Szczytu”. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na podstawie opinii okręgowych rad przedstawiła swoje stanowisko 
w sprawie zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i jego podsystemu, jakim jest pielęgniarstwo. 

Akcja Pieczątka. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na posiedzeniu w dniu 13.10.2009 r. podjęła 
uchwałę w sprawie wykonania i sfinansowania imiennych pieczątek dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Łodzi. Proces wykonywania i wydawania pieczątek był rozłożony na lata 2010–2011.

Postaw na swoim – przedsiębiorczość, samozatrudnienie pielęgniarek i położnych w województwie 
łódzkim. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ORPiP podjęła uchwałę o realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE dotyczącego upowszechniania 
formalnego kształcenia ustawicznego „Postępowanie w stanach zagrożenia życia”. 

Konferencja „Zagrożenia na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej” w ICZMP w Łodzi. W programie 
poruszane były m.in.: zagadnienia związane z pracą pielęgniarki na oddziale ratunkowym oraz zagrożenia 
występujące na stanowisku pielęgniarki operacyjnej i psychiatrycznej.

Zakończenie pierwszego szkolenia specjalizacyjnego organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Łodzi w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, program dla pielęgniarek.

19.06.2007
–15.07.2007

2000–2007

25–26.10.2007
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19.03.2008

2009
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06.2010

15.10.2010

10.2010

M. Kowalska
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przystępuje do Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodowych 
powołanego na mocy Deklaracji Założycielskiej, której sygnatariuszami byli szefowie władz samorządów zawodów 
zaufania publicznego okręgu łódzkiego. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Dziekan Okręgowej Rady 
Adwokackiej adw. Jarosław Z. Szymański, ówczesny Szef Komisji Parlamentarno-Prawnej Izby Adwokackiej 
w Łodzi. Członkami Porozumienia są władze samorządowe: adwokatów, lekarzy, notariuszy, architektów, radców 
prawnych, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców majątkowych, pielęgniarek i położnych, komorników, 
lekarzy weterynarii, diagnostów laboratoryjnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, psychologów, 
aptekarzy, rzecznicy patentowi, urbanistów i syndyków. Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych działa 
na zasadzie wymiany informacji, doświadczeń oraz formy organizacyjnej zapewniającej pełne współdziałanie. 

Obchody 20-lecia powstania samorządu zawodo-
wego pielęgniarek i położnych. Przed rozpoczęciem 
uroczystości miało miejsce poświęcenie Sztandaru 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. 

„Łódzkie Dni Pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo bez granic.” OIPiP zorganizowała konferencję, podczas której 
nastąpiło podpisanie umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Słowacką Izbą Pielęgniarek i Położnych (PhDr. 
Márią Lévyová) a Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w Polsce (dr Elżbietą Buczkowską).

Konferencja „Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej a bezpieczeństwo i zagrożenie na stanowisku 
pracy” w Łodzi.

III Ogólnopolska Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego w Łodzi „Samorządna Rzeczpospolita”.

W V kadencji izba rozwinęła działalność szkoleniową, zorganizowano 5 szkoleń specjalizacyjnych, 82 kursy 
specjalistyczne, 27 kwalifikacyjnych i 32 dokształcające, przeszkolono 5824 pielęgniarki i położne.
W V kadencji powołanych było kilka komisji, które działały mniej lub bardziej aktywnie: komisja kształcenia, 
komisja warunków pracy i zatrudnienia, komisja położnych, komisja pielęgniarek rodzinnych, komisja socjalna, 
komisja pielęgniarek epidemiologicznych, komisja pielęgniarek psychiatrycznych, komisja pielęgniarek medycyny 
szkolnej, komisja opieki paliatywnej i hospicyjnej, komisja opieki długoterminowej. 

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łodzi kończący V kadencję.

Konferencja „Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego”.

VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wybrano 
panią Grażynę Rogalę-Pawelczyk z OIPiP z Lublina.

26.11.2010

15.04.2011

13–15.05.2011

23.09.2011

24.09.2011

2008–2011

26–27.10.2011

25.11.2011

12.2011

  
Od 04.2012 r. do dziś Biuletynem kieruje Joanna Gąsiorowska – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego, pracownik Wojewódzkiego Szpitala im. W. Biegańskiego.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi uczestniczyła jako wystawca w Międzynarodowych Targach
w Łodzi „Kobieta w wielkim mieście” . 

Przedstawiciele ORPiP w Łodzi brali udział w spotkaniach w ŁOW NFZ w przedmiocie kontraktowania 
świadczeń opieki zdrowotnej na lata 2012–2014, w szczególności: w opiece paliatywnej, długoterminowej oraz 
podstawowej opiece zdrowotnej. 

Ukazuje się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Bez konsultacji środowiska spo-
wodowały chaos oraz dezorientacje ww. zapisu i jego interpretacji.

Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania mini-
malnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 

Udział przedstawicieli ORPiP w Łodzi w konferencji prasowej, spotkaniu z panią Jolantą Chełmińską – Woje-
wodą Łódzkim – oraz z przedstawicielami Rządu RP, w celu wyrażenia sprzeciwu przez Łódzkie Porozumienie 
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wobec projektu deregulacji.

Negocjacje w Ministerstwie Zdrowia dotyczące projektów umów na przekazanie dotacji ze środków budżetowych 
i sposobów jej rozliczenia dla samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych na realizację zadań przejętych od 
administracji państwowej w 2012 r., a która przez okres VI kadencji została utrzymana na tym samym poziomie.

Spotkania Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego celem ustalenia kierunków 
działań i współpracy służącym wspieraniu samorządności zawodowej oraz budowaniu wizerunku zawodów 
zaufania publicznego. 

W VI kadencji OIPiP zorganizowała 212 kursów specjalistycznych, 38 kursów kwalifikacyjnych, 12 dokształcają-
cych oraz 27 szkoleń specjalizacyjnych, zarówno finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia jak i z własnych 
środków. ORPiP umożliwiła prowadzenie kursów w placówkach na terenie całego województwa a nie tylko 
na terenie Okręgowej Izby. Wymienione formy kształcenia ukończyło 12 070 pielęgniarek i położnych z 
terenu naszej izby.
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Udział członków ORPiP w Łodzi w spotkaniach ze Starostą Powiatu Opoczyńskiego oraz Dyrektorem SP ZOZ 
Szpitala Powiatowego w Opocznie, Starostą Powiatu Kutnowskiego oraz Prezesem Zarządu Kutnowskiego Szpi-
tala Samorządowego a także ze Starostą Powiatu Rawskiego oraz Dyrektorem SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 
a następnie prezesami. Rozmowy dotyczyły sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych.

To okres zmian na stanowisku konsultantów w dziedzinach pielęgniarstwa oraz powołania nowych. Obecnie na 
terenie województwa łódzkiego funkcje konsultanta w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa pełni 10 pie-
lęgniarek i położnych. Ich sylwetki prezentujemy poniżej: 

 mgr Ewa Sychniak-Kozłowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęg-
niarstwa. Pani mgr Ewa Sychniak-Kozłowska ukończyła LM w Sieradzu otrzymując 
dyplom pielęgniarki. Tytuł magistra pielęgniarstwa otrzymała po ukończeniu stu-
diów na Wydziale Pielęgniarstwa w AM w Łodzi. Jest również absolwentką studiów 
podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia na Politechnice Łódzkiej 
i  prawa medycznego na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę zawodową rozpoczęła w Szpitalu 
w Zduńskiej Woli na oddziale internistycznym, następnie w klinice ortopedii w Szpitalu 
im. Radlińskiego przy ul. Drewnowskiej w Łodzi. Z tym szpitalem związana była przez 

20 lat, a od 2005 r. pracuje w USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi na stanowisku pielęgniarki naczelnej. Obecnie 
pełni również funkcję Rzecznika Praw Pacjenta.

dr n. med. Bogusława Rudnicka – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniar-
stwa ginekologicznego i położniczego. Pani dr Bogusława Rudnicka ukończyła MSZ 
nr 3 w Łodzi w 1985 r. uzyskując dyplom położnej. Tytuł magistra dydaktyki medycznej 
w zakresie pielęgniarstwa otrzymała po ukończeniu studiów na Wydziale Pielęgniarskim 
AM w Lublinie. W 2009 r. uzyskała tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Podnosiła 
swoje kwalifikacje kończąc m.in. studium pedagogiczne, kurs przedmiotowo-metodyczny 
z zakresu pielęgniarstwa położniczego, studium przedmiotowo w zakresie „Planowania 
rodziny”, kursy doskonalące z etyki i deontologii. Obecnie od 2003 r. pracuje w Uniwer-

sytecie Medycznym na stanowisku starszego wykładowcy w II Katedrze Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi, 
oraz jest kierownikiem Zakładu Położnictwa Praktycznego. 

dr n. o zdrowiu Anna Skura-Madziała – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa onkologicznego. Pani dr Anna Skura Madziała ukończyła w 1997 r. LM 
w Tomaszowie Mazowieckim, uzyskując dyplom pielęgniarki. Tytuł magistra promocji 
zdrowia otrzymała po ukończeniu w 2002 r. studiów na Wydziale Zdrowia Publicznego 
WAM. W 2011 roku uzyskała tytuł naukowy doktora nauk o zdrowiu, posiada również 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej i w dziedzinie pielęgniar-
stwa onkologicznego. Od 2009 r. pracuje w Ośrodku Onkologicznym przy Szpitalu im. 

Kopernika w Łodzi na Oddziale Radioterapii i Onkologii Ogólnej. Wcześniej pracowała z dziećmi z upośledzeniem 
umysłowym w DPS przy ul. Spadkowej w Łodzi. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobyła w latach 2002–2008 
w Zespole Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas w Łodzi. 

dr n. o zdrowiu Maria Cianciara – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęg-
niarstwa epidemiologicznego. Pani dr Maria Cianciara ukończyła w 1980 r. LM nr 1 
w Łodzi uzyskując dyplom pielęgniarki. W 1999 r. ukończyła studia licencjackie na 
kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki zdrowia w WSHE w Łodzi. Tytuł magistra 
promocji zdrowia otrzymała po ukończeniu w 2001 r. studiów na Wydziale Zdrowia 
Publicznego WAM. W 2011 r. uzyskała tytuł naukowy doktora nauk o zdrowiu, specjal-
ność epidemiologia. Pani Doktor jest specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa epidemio-
logicznego i w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. od 1998 roku pracuje w USK 

2013–2015

2012–2014

nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, na stanowisku Pielęgniarki Koordynatora ds. Epidemiologii. Pracę w Szpitalu 
im. N. Barlickiego rozpoczęła już po ukończeniu liceum medycznego pracując na oddziale intensywnej terapii, 
a następnie w Zakładzie Medycyny Nuklearnej. Wykładowca na wielu formach kształcenia, Przewodnicząca 
Komisji Pielęgniarek Epidemiologicznych przy OIPiP w Łodzi, z samorządem zawodowym związana od początku 
powstania, członek ORPiP i OSPiP.

specjalista Pani Bożena Sępień – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęg-
niarstwa psychiatrycznego. Pani Bożena Sępień posiada tytuł zawodowy licencjata 
pielęgniarstwa oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Od 
1987 r. pracuje w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. 
J. Babińskiego w Łodzi, na stanowisku pielęgniarki oddziałowej oddziału psychiatrycz-
nego. Pani Bożena Stępień pracę zawodową rozpoczęła w 1980 r. w WSZ w Nowym Sączu 
na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii. Następnie w latach 1981–1984 pracowała 
w Specjalistycznym ZOZ Matki i Dziecka im. J. Korczaka w Łodzi.

mgr pielęgniarstwa Grażyna Kowalska Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pie-
lęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Pani mgr Grażyna Kowalska 
ukończyła MSZ Nr 3 w Łodzi w roku 1980 uzyskując dyplom pielęgniarki. W roku 1986 
po ukończeniu Wydziału Pielęgniarstwa na AM w Lublinie uzyskała tytuł magistra 
pielęgniarstwa. W roku 1996 ukończyła specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa aneste-
zjologicznego i intensywnej opieki a w 2006 r. w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego. Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1980 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Łasku. Od 1987 r. podjęła pracę zawodową w Instytucie CZMP, przepracowała w nim 
ok. 12 lat. W latach 1999–2005 była pielęgniarką naczelną WSS im. Wł. Biegańskiego w 
Łodzi, a w 2007 r. powróciła do swojej pasji, jaką jest pielęgniarstwo w anestezjologii i  intensywnej opiece. Roz-
poczęła pracę na stanowisku pielęgniarki oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Miejskim 
Centrum Medycznym im. Karola Jonschera w Łodzi, gdzie pracuje do chwili obecnej.

mgr pielęgniarstwa Barbara Mucha – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pie-
lęgniarstwa rodzinnego. Jest absolwentką LM w Sieradzu oraz AM we Wrocławiu, 
gdzie w 1986 r. uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa. W 1995 r. ukończyła specjalizację   
pierwszego stopnia z medycyny społecznej a w 1998 r. tytuł specjalisty w zakresie orga-
nizacji ochrony zdrowia. Pracę rozpoczęła jako pielęgniarka oddziału noworodkowego 
w szpitalu w Wieluniu. Następnie pracowała w szpitalu w Bełchatowie na stanowisku 
pielęgniarki ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych i zastępcy przełożonej pielęgniarek. Przez 
kilkanaście lat pełniła funkcję przełożonej pielęgniarek Przychodni Rejonowej Nr 1. 
Pod koniec 2008 r. założyła firmę, zarejestrowała podmiot leczniczy i tak przez 7 lat byłam współwłaścicielem, 
kierownikiem, pielęgniarką POZ i medycyny szkolnej. Aktualnie pracuje w Twoim Centrum Medycznym w Beł-
chatowie. Społecznie pracuje w Komisji Pielęgniarek Rodzinnych przy OIPiP w Łodzi.

mgr pielęgniarstwa Elżbieta Ruta – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęg-
niarstwa opieki paliatywnej. W 1980 roku ukończyła MSZ w Częstochowie otrzymu-
jąc tytuł pielęgniarki, a w 2010 magistra pielęgniarstwa na UM w Łodzi. Dodatkowo 
ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia 
i  prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny. Pracę zawodową rozpoczęła w SPZOZ 
w Pabianicach w 1982 r. na oddziale dziecięcym, a następnie w izbie przyjęć/pogotowiu 
i Przychodni Rejonowej Nr 3 jako pielęgniarka środowiskowa. Od 1999 r. jest Prezesem 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego i przełożoną pielęgniarek 
w hospicjum domowym przy Stowarzyszeniu oraz od 2000 r. pracuje w zakładzie opieki paliatywnej jako pielęg-
niarka koordynująca. W została „Bohaterem Roku 2000” przyznanym przez czytelników „Nowego Życia Pabianic”, 
a w 2006 – „Kobietą Roku” w akcji „Akacja” – do dziś stoi akacja wsadzona dla Elżbiety Ruty przy Kościuszki 
79 w Łodzi. Przewodnicząca Komisji Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej przy OIPiP, w VI kadencji członek ORPiP.



1918

mgr pielęgniarstwa Bogusława Dolecka – Konsultant wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Pani Bogusława Dolecka jest magi-
strem pielęgniarstwa i specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Zawodowo 
związana od 1997 r. z WSS im. M. Pirogowa w Łodzi, na początku pracowała na oddziale 
internistycznym, a od 2005 r. na oddziale urologii i transplantacji nerek, w tym od dnia 
01.04.2006 na stanowisku pielęgniarki oddziałowej. Ponadto Pani Bogusława Dolecka 
jest Koordynatorem ds. Transplantacji Nerek przy WSS im. M. Pirogowa w Łodzi. 
Wykładowca na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicz-

nego oraz opiekun staży kursu chirurgicznego w zakresie urologii i na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego.

 mgr pielęgniarstwa Halina Gmaj-Budziarek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa pediatrycznego. Pani mgr Halina Gmaj-Budziarek w 1985 r. ukończyła 
LM w Łowiczu. W 1994 r. uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa na AM w Lublinie. 
W roku 2010 otrzymała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 
Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z SPZOZ CSK Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, Ośrodkiem Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej w Łodzi przy 
ul. Spornej. W tym szpitalu przez ponad 13 lat pracowała na stanowisku pielęgniarki 

odcinkowej, a od 1999 r. pełniła w nim funkcję pielęgniarki naczelnej, obecnie po połączeniu szpitala z CSK jest 
zastępcą pielęgniarki naczelnej. Przygotowywała merytorycznie pielęgniarki do wykonywania zawodu pracując 
w latach 2002–2009 jako nauczyciel przedmiotu na UM w Łodzi. Od czerwca 2014 r. jest członkiem zespołu ds. 
opiniowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Od wielu lat współpracuje OIPiP w Łodzi 
w ramach kształcenia podyplomowego organizując m.in. staże. Członek ORPiP w Łodzi.

Corocznie w okresie VI kadencji w ramach kontynuacji działań promocyjnych zawodów z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej OIPiP w Łodzi i Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP zorganizowały 
wspólnie akcję profilaktyczną dla mieszkańców Łodzi „Dzień z Pielęgniarką i Położną”. Zapraszano również do 
uczestnictwa szkoły kształcące pielęgniarki, Uniwersytet Medyczny i Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną. 

W Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się konferencja „Aspekty prawne wykonywania zawodu pielęgniarki 
i położnej w świetle aktualnych zmian legislacyjnych w ochronie zdrowia” zorganizowana przez OIPiP 
w współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. 

XXIX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Pani Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki – po raz 
pierwszy wręczyła odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” łódzkim pielęgniarkom i położnym. 
Wnioskowanie przez ORPiP do MZ w przedmiocie uhonorowania zasłużonych pielęgniarek i położnych w kolej-
nym 2014 i 2015 roku stało się tradycją. 

2012–2015

1.02.2013

6.03.2013

Komisja Pielęgniarek Epidemiologicznych OIPiP w Łodzi zorganizowała konferencję dla pielęgniarek i położnych 
dotyczącą problematyki transplantologii pt: „Ryzyko wystąpienia zakażeń u dawców i biorców narządów”

Udział w manifestacji w Warszawie. W dniach 11–14 września trzy centrale związkowe zorganizowały falę 
protestów pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa”. Odbywały się również debaty na temat problemów 
i sytuacji polskiego obywatela i pracownika. 

ORPiP, Komisja Kształcenia Promocji i Rozwoju Zawodu oraz Komisja Prawa i Legislacji zorganizowała kon-
ferencję naukowo-szkoleniową „Pielęgniarka i położna a prawo …”dotyczącą zagadnień prawa medycznego 
oraz problemów prawnych, etycznych wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Po raz pierwszy w historii po wielu staraniach przedstawicieli ORPiP i środowiska akademickiego na kierunku 
pielęgniarstwo i kierunku położnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się uroczystość nadania symboli 
zawodowych zwana „Czepkowaniem”, podczas której absolwenci złożyli „Przysięgę Pielęgniarki i Położnej”.

Minister Zdrowia wydaje Rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne. Dzięki 
podjętym działaniom przez samorząd łódzki w znowelizowanym ww. akcie prawnym, znalazły zapis dwa szko-
lenia specjalizacyjne w dziedzinie: pielęgniarstwa operacyjnego, opieki paliatywnej.

Automatyczne uznanie kwalifikacji pielęgniarek absolwentek liceów medycznych (Dyrektywa 2013/55/UE zmie-
niająca Dyrektywę 2005/36/EW).

Po wielu spotkaniach z panią Hanną Zdanowską – Prezydentem Miasta Łodzi, z panią Agnieszką Nowak 
– Wiceprezydentem Miasta Łodzi, posłami na Sejm okręgu łódzkiego oraz radnymi miasta Łodzi Uchwałą 
Rady Miejskiej wyrażono zgodę na oddanie w najem na 10 lat w drodze bez przetargowej lokalu użytkowego, 
usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34.

Przekazanie kluczy do nowej placówki i rozpoczęcie prac remontowo-adaptacyjnych. Wynegocjowano równo-
cześnie ze skutkiem pozytywnym skrócenie okresu wypowiedzenia z trzech do dwóch miesięcy umowy najmu 
poprzedniego lokalu przy ul. Piotrkowskiej 17. 

Komisja pielęgniarek rodzinnych zorganizowała konferencję „Współczesne aspekty pielęgniarstwa w pod-
stawowej opiece zdrowotnej”. W oparciu o wyniki badań ankietowych przy współpracy z NFZOŁ przybliżyła 
poziom satysfakcji pacjenta w odniesieniu do pielęgniarki/położnej POZ. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, Komisja Kształcenia Promocji i Rozwoju Zawodu przy współpracy 
towarzystw naukowych: PTPAiIO i PTPiPN zorganizowała konferencję nt. „Pielęgniarka i położna – przyjacielem 
dorosłego i dziecka”. ORPiP wspierała działania innych organizacji zawodowych w promocji zawodu, podczas 
tej konferencji uhonorowano pielęgniarki i położne laureatki konkursu „Pielęgniarka Roku” organizowanego 
przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Działanie te ORPiP kontynuuje do dziś.

20.06.2013

14.09.2013

3.10.2013

23.11.2013

12.12.2013

1.01.2014

16.01.2014

12.05.2014

12.06.2014

30.06.2014
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Rozpoczęto działalność w częściowo wyremontowanej nowej siedzibie przy ul. Emilii Plater 34.

Z inicjatywy ŁPSZZP zorganizowana została konferencja nt. „Tajemnica zawodowa powierzona przedsta-
wicielowi zawodu zaufania publicznego”, która miała na celu konsolidację samorządów wokół wspólnych 
problemów. Spotkanie uświadomiło, jak ważna rola w obliczu prawa dotyczącego przestrzegania tajemnicy 
zawodowej przypisana jest pielęgniarce i położnej. 

ORPiP i Komisja Pielęgniarek Epidemiologicznych w Auli USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi zorganizowała 
konferencje dla pielęgniarek i położnych dotyczącą problematyki HIV/AIDS-mity i teraźniejszość.

W grudniu 2014 r. sprecyzowano treść porozumienia w sprawie ustalenia zasad współpracy między OZZPiP 
a NIPiP, którego celem jest stworzenie warunków umożliwiających poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek 
i położnych w Polsce. W dniu 21.01.2015 r. zostaje podpisane porozumienie i rozesłane do wszystkich przedsta-
wicieli władzy ustawodawczej.

Promocja zawodu pielęgniarek i położnych w szkołach i przedszkolach z udziałem członków ORPiP przełożyła 
się na podnoszenie świadomości młodych adeptów chcących zdobywać kwalifikacje w zawodzie pielęgniarki, 
których w roku akademickim 2014/2015 na UM na kierunku pielęgniarstwo zwiększono ze 120 na 160 przyjętych 
osób a w roku akademickim 2015/2016 zostało przyjętych 190 osób przy liczbie  około 480 chętnych.

Podpisanie „Porozumienia o Współpracy” przez ORPiP w Łodzi, ORPiPZS w Sieradzu z OZZPiP Regionu 
Łódzkiego w sprawie działania na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych województwa 
łódzkiego. 

Pikieta przed Urzędem Wojewódzkim, wręczenie petycji pani Jolancie Chełmińskiej – Wojewodzie Łódzkiemu 
– w sprawie sytuacji zawodowej, warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych.

Ukazuje się Raport NRPiP pt. „Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położ-
nych”. Informacje zebrane w powyższym dokumencie wskazują kierunki działania, jakie należy podjąć w celu 
poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia. Ogólną rekomendacją było 
opracowanie i wdrożenie rządowego programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez 
pielęgniarki i położne.

W Warszawie odbyła się ogólnopolska manifestacja pielęgniarek i położnych. Z Łodzi i województwa łódzkiego 
zorganizowano wyjazd 17 autokarów oraz około 700 osób. Podejmowaliśmy stanowiska i apele do władz rejonu 
i Ministerstwa Zdrowia w sprawie konieczności natychmiastowego podjęcia przez Rząd zdecydowanych działań 
na rzecz poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych.

W Warszawie zawarto Porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położ-
nych, reprezentowanym przez Przewodniczącą Lucynę Dargiewicz oraz Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, 
reprezentowaną przez Prezes Grażynę Rogalę-Pawelczyk, Prezesem Narodowego Fundusyu Zdrowia – Tadeuszem 
Jędrzejczykiem i  Ministrem Zdrowia – Marianem Zembalą, ws. regulacji płacowych (4 × 400).

1.07.2014

5.11.2014

27.11.2014

12.2014

2014/2015

27.02.2015

22.04.2015

05.2015

10.09.2015

23.09.2015

Kampania  „Ostatni dyżur”, której centralnym punktem było zbieranie podpisów pod petycją w formie recepty, 
która była apelem kierowanym do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań. 

Ukazuje się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

XXXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych kończący VI kadencję

Delegacja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  z prezes dr Grażyną Rogalą-Pawelczyk przekazała symboliczną 
receptę z liczbą zebranych podpisów oraz Rekomendacje Marszałkowi Senatu podczas spotkania z wicemarszałkiem 
Adamem Bielanem oraz Marszałkowi Sejmu na spotkaniu z wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim. Następnie 
delegacja NRPiP razem z przewodniczącymi Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych złożyły 45 symbolicznych 
kartonów sybmolizujących ponad 532 tys. recept w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Prezesem Naczelnej Rady wybrano panią Zofię 
Małas z Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 XXXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Jubileusz 25- lecia powstania samorządu zawodowego 
 

OIPIP w Łodzi dziś współpracuje z wieloma organizacjami, towarzystwami naukowymi, innymi samorządami 
zaufania publicznego jak i władzami lokalnymi samorządów terytorialnych, podejmując działania dla dobra 
środowiska pielęgniarek i położnych jak i podnoszenia prestiżu zawodów i jakości opieki nad pacjentem.

06–09.2015

28.10.2015

23–24.11.2015

18.12.2015

18–20.01.2016

2.03.2016

12.05.2016

Drodzy Czytelnicy samorząd to nie tylko zrzeszenie reprezentujące osoby wykonujące ten sam zawód zaufania 
publicznego i podlegając normom właściwym tylko dla tego zawodu. Samorząd to przede wszystkim ludzie 
którzy go tworzą. Poniżej prezentujemy wykaz członków wszystkich organów Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Łodzi oraz osób które były członkami Naczelnych organów w Warszawie na przestrzeni 25 lat 
działalności samorządu zawodowego.
Koleżanki i Koledzy pamiętajmy też o tych, którzy tworzyli i pracowali przez wiele kadencji na rzecz samorządu 
i środowiska pielęgniarek i położnych, a którzy już odeszli od nas:
•	 Elżbieta Iwaszkiewicz – położna wiceprzewodnicząca ORPiP I i II kadencji, która tworzyła samorząd 
w Łodzi, członek i współzałożyciel komisji położnych
•	 Maria Milancej – pielęgniarka wieloletni pełnomocnik z Szpitala przy ul Spornej, jako związkowiec walczyła 
o prawa pielęgniarek i położnych z ogromną determinacją i zaangażowaniem
•	 Grażyna Gunert – pielęgniarka członek ORPiP w I, II, III i IV kadencji reprezentująca powiat bełchatowski
•	 Jolanta Guzenda – położna, członek ORPiP III kadencji, z powiatu bełchatowskiego.
•	 Dorota Gotowicka – pielęgniarka członek ORPiP w V i VI kadencji oraz pełnomocnik Wojewódzkiego 
Szpitala w Skierniewicach
•	 Ewa Skiba – pielęgniarka związana całe życie zawodowe z Szpitalem im K. Jonschera w Łodzi. W samo-
rządzie działała od początku. W I i II kadencji była zastępcą ORZOZ, w III i IV Okręgowym Rzecznikiem 
Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodnicząca OSPiP w V kadencji i VII do 12.2016 r., a w VI kadencji 
członkiem NSPiP, w I, III i IV pracowała w Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
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Okręgowa 
Rada 

Pielęgniarek 
i Położnych

Przewodnicząca
Janina Żurawska
Wiceprzewodniczące 
Nowakowska Teresa 
(pielęgniarka)
Elżbieta Iwaszkiewicz
(położna)
Sekretarz
Anna Tasak
Skarbnik
Leszek Filas

Członkowie
Aleksandrowicz Teresa
Borowiecka Urszula
Cianciara Maria 
Darnikowska Katarzyna
Domaradzka Urszula 
Dryja Bogusława
Ejsmont Krystyna
Gorzkiewicz Celina
Grabarczyk Agnieszka
Gunert Grażyna 
Janas Anna
Klaja Adam
Kopeć Elżbieta
Kozłowska Danuta 
Kowalska Jadwiga
Kuczma Andrzej
Kulas Krystyna 
Łuczkowska Bożena
Majchrowska Mariola 
Nowak Ewa
Osipowicz Marlena
Płocka Halina
Puchalska Alicja
Raszewska Teresa
Rzepkowska Barbara
Spychalska Iwona
Tomaszewska Irena 
Wojciechowska Krystyna
Zbonikowska Elżbieta 

Przewodnicząca
Janina Żurawska
Wiceprzewodniczące 
Teresa Nowakowska 
(pielęgniarka)
Elżbieta Iwaszkiewicz
(położna)
Sekretarz
Anna Tasak
Skarbnik
Cezary Lipiński
Czesława Szlawska

Członkowie
Aniołczyk Marek
Boroń Grażyna
Cianciara Maria
Derendarz Halina 
Dobrowolska Krystyna
Dresler Barbara
Dróżdż Dorota
Ejsmont Krystyna
Godala Wiesława
Gorzkiewicz Celina
Gunert Grażyna 
Korybut Grażyna
Kozłowska Danuta 
Kiełbik Grażyna
Kulas Krystyna 
Michalak Grażyna
Mickiewicz Grażyna
Mincer Beata 
Paduszek Anna
Puchalska Alicja
Starnawska Bogumiła
Tomaszewska Irena 
Wielgosz Anna
Zbonikowska Elżbieta

Przewodnicząca
Anna Tasak
Wiceprzewodniczące 
Guminiak-Zdziarska M.
(pielęgniarka)
Iwona Spychalska
(położna)
Sekretarz
Maria Kowalczyk
Skarbnik
Czesława Szlawska

Członkowie
Anioł Maria
Chudecka Krystyna
Czaplińska Barbara
Jaruga Wiesława
Derendarz Halina
Gunert Grażyna 
Guzenda Jolanta
Jaskulski Andrzej
Kazanowska Ewa
Krawczyk Maria
Korybut Grażyna
Kozłowska Danuta 
Kobyłecka Danuta
Kwasniewska A.
Mincer Beata 
Rawska Anna
Starnawska Bogumiła
Walczak Agnieszka
Włóka Marzena

Przewodnicząca
Anna Tasak
Wiceprzewodniczące 
Anna Rawska
(pielęgniarka)
Barbara Dresler
(położna)
Sekretarz
Maria Kowalczyk
Skarbnik
Anna Manes

Członkowie
Anioł Maria
Bujas Zdzisław
Ciach Anna
Chudecka Krystyna
Derendarz Halina
Guminiak-Zdziarska M.
Gunert Grażyna 
Jaruga Wiesława
Kasprzycka Iwona
Kaźmierczak Teresa
Kępa Halina
Kobyłecka Danuta
Korybut Grażyna
Krawczyk Maria
Michalska Elżbieta
Przygoda Ewa
Spychalska Iwona
Starnawska Bogumiła
Wojtal Alicja
Zdunowski Jerzy

Przewodnicząca
Krystyna Walewska
Zofia Komorowska
Wiceprzewodniczące 
Maria Kowalska
(pielęgniarka)
Jolanta Surowiec
(pielęgniarka)
Elżbieta Krokocka
(położna)
Sekretarz
Anna Manes
Skarbnik
H. Łuczak-Skowrońska
Joanna Lewandowska

Członkowie
Ejbich Barbara
Gotowicka Dorota
Jakubowska Bożena
Kasprzycka Iwona
Kaźmierczak Teresa
Kozaczek Leokadia
Kruczkowska Krystyna
Łuszczyńska Bożena
Michalska Elżbieta
Nowak Anna
Rybińska Dorota
Derendarz Halina
Matczak Elżbieta
Wójcik Ewa
Zwolińska Danuta
Zdziechowski Waldemar

Przewodnicząca
Agnieszka Kałużna
Wiceprzewodniczące 
Rybińska Dorota
(pielęgniarka)
Gąsiorowska Joanna
(pielęgniarka)
Pawłowska Bożena
(położna)
Sekretarz
Kowalczyk Maria
Skarbnik
Cianciara Maria

Członkowie
Bujas Zdzisław
Chudecka Krystyna
Dałek-Garus Ewa
Flamholc Iwona
Gotowicka Dorota
Jakubowska Bożena
Jóźwiak Ewa
Kałużny Radosław 
Kępa Halina
Kierus Beata
Kulbat Anita
Kurowska Ewa
Łasek Krystyna
Łuszczyńska Bożena
Maciejek Anna
Mikołajczyk Emilia
Okulska Lucyna
Olejniczak Mirosława
Oleszkin Maria
Pęciak Renata
Redo Małgorzata
Ruta Elżbieta
Sołdon Barbara
Staszewska Iwona
Stokwisz Beata
Wielgosz Anna

Przewodnicząca
Agnieszka Kałużna
Wiceprzewodniczące 
Joanna Gąsiorowska
(pielęgniarka)
Bożena Pawłowska
(położna)
Sekretarz
Maria Kowalczyk
Skarbnik
Maria Cianciara

Członkowie
Adamczyk Jadwiga
Chrobak Alicja
Chudecka Krystyna 
Gmaj-Budziarek Halina
Bierzanowska Małgorzata
Grzegorczyk Małgorzata
Kępa Halina
Krystek Anna
Kulbat Anita
Kowalczyk Aurelia
Kowalska Aleksandra
Kumecki Sylwester
Łuszczyńska Bożena
Michalska Ewa
Pietras Ewa
Okulska Lucyna
Olejniczak Mirosława
Sołdon Barbara
Sokołowska Bogusława
Strugała-Kuliberda M.
Tracz Barbara
Wąsiewicz Urszula

III kadencja
1999–2003

IV kadencja
2003–2007

V kadencja
2007–2011

VI kadencja
2011–2015

VII kadencja
2015–2019

II kadencja
1995–1999

I kadencja
1991–1995
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Przewodnicząca
Maria Kowalska

Członkowie
Ciszewski Ryszard
Gawęda Ewa
Kauc Małgorzata
Krzewińska Czesława
Olczyk Józefa
Pawluczuk Zenona
Tręda Bogumiła
Walewski Grzegorz
Warzywoda-Waś Urszula

Przewodnicząca
Maria Kowalska

Członkowie
Bogusz Wiesława
Kozłowska Władysława
Majchrowska Mariola
Pacholczyk Mirosława
Pawluczuk Zenona
Spała Janina
Walewski Grzegorz

Przewodnicząca
Halina Łuczak-
Skowroñska

Członkowie
Gawęda Ewa
Just Danuta
Kaszuba Zofia
Kilełbasa Elżbieta
Matczak Elzbieta
Pacholczyk Mirosława
Spała Janina
Woźniak Dorota

Przewodnicząca
Halina Łuczak-
Skowroñska

Członkowie
Cianciara Maria
Fijałkowska Danuta
Jakubowska Bożena
Jatczak Ewa
Kaszuba Zofia
Kołodziejczyk Danuta
Krokocka Elżbieta
Matczak Elzbieta
Wilk Małgorzata

Przewodnicząca
Ewa Skiba

Członkowie
Augustyniak Jolanta
Cianciara Maria
Fijałkowska Danuta
Gałecka Joanna
Golenia Ewa
Kołodziejczyk Danuta
Kopec Małgorzata
Kubicz Małgorzata
Serek Barbara
Spychalska Iwona
Wolak Elzbieta

Przewodnicząca
Grażyna Kozak

Członkowie
Durys Krystyna
Dylikowska Teresa
Fijałkowska Danuta
Korczyńska Joanna
Kubicz Małgorzata
Lewandowska Wanda
Lubowiecka Jolanta
Nowak Agnieszka
Orzechowska Urszula
Zając Danuta
Zaskórski Tomasz
Ziemkiewicz Edyta

Przewodnicząca
Ewa Skiba
Edyta Ziemkiewicz

Członkowie
Bałecka Anna
Budziarek Zofia
Czajka Beata
Jaros Elżbieta
Jatczak Ewa
Jóźwik Ewa Dorota
Korczyńska Joanna
Pawiluniec Iwona
Sobczak Renata
Topolska Agnieszka
Zaborowska Elżbieta

Okręgowy 
Rzecznik 
Odpowiedzialności 
Zawodowej

Okręgowy Rzecznik
Anna Rawska

Zastępcy
Klaus Teresa
Ławniczak Anna
Nowak Maria
Skiba Ewa

Okręgowy Rzecznik
Anna Rawska

Zastępcy
Gajewska Urszula
Nowak Maria
Skiba Ewa

Okręgowy Rzecznik
Ewa Skiba 

Zastępcy
Gajewska Urszula
Kowalska Maria
Król Irena
Mamińska Elżbieta

Okręgowy Rzecznik
Ewa Skiba

Zastępcy
Centkowska Mirosława
Glinka Elżbieta
Jochman Elżbieta
Jończyk Anna
Król Irena

Okręgowy Rzecznik
Irena Król

Zastępcy
Jochman Elżbieta
Jończyk Anna
Król Irena
Kowalczyk Maria
Zaskórski Tomasz

Okręgowy Rzecznik
Irena Król
Elżbieta Mamińska

Zastępcy
Bierzanowska Małgorzata
Krystek Anna
Pniak Małgorzata
Sobkowicz Elżbieta

Okręgowy Rzecznik
Małgorzata Pniak

Zastępcy
Babska Katarzyna
Kołodziejska Elżbieta
Kurowska Ewa
Pawluczuk Z.– do 03/2016
Sobkowicz Elżbieta
Swalska Bożena
Ślusarek Edyta
Stefańska Ewa
Włodarczyk Marzena
Ziółkowska Danuta

III kadencja
1999–2003

IV kadencja
2003–2007

II kadencja
1995–1999

I kadencja
1991–1995

V kadencja
2007–2011

VI kadencja
2011–2015

VII kadencja
2015–2019

Okręgowy 
Sąd 

Pielęgniarek 
i Położnych
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Okręgowa 
Komisja 

Rewizyjna

Przewodniczący/a
Krystian Orzechowski
Zdzisława Mackiewicz

Członkowie
Koźba Anna
Kruk Janina
Lewandowska Wanda
Myśliwiec Barbara
Ogrodniczak Romana
Pietrzykowska Bożena
Rejman Sławomira
Trzewikowska M.
Urzędowicz Karolina

Przewodniczący/a
Zdzisława Mackiewicz

Członkowie
Dędek Jolanta
Dobrska Barbara
Jaskułowska Anna
Kopeć Elżbieta
Myśliwiec Barbara
Ogrodniczak Romana
Rudzińska Mirosława
Sterczewska Zdzisława
Wantkiewicz Danuta

NRPiP:
Ejsmont Krystyna 
Żurawska Janina

NKR:
Jaskułowska A.
Skiba Ewa

NSPiP:
Cianciara Maria
Nawakowska Teresa 
Tomaszewska Irena

NRzOZ:
Kulas Krystyna

NRPiP:
Cieślak Janusz
Ejsmont Krystyna
Lipiński Cezary 
Tomaszewska Irena
Żurawska Janina

NRPiP:
Bujas Zdzisław
Derendarz Halina
Kowalska Maria
Tasak Anna

NKR:
Skiba Ewa

NRzOZ:
Kowalczyk Maria
Manes Anna

NRPiP:
Bujas Zdzisław 
Derendarz Halina
Tasak Anna

NKR:
Kałużna Agnieszka 
Skiba Ewa

NSPiP:
Korybut Grażyna
Spychalska Iwona

NRzOZ:
Kowalczyk Maria
Manes Anna

NRPiP:
Walewska Krystyna
(do 2009)
Komorowska Zofia
(od 2009)

NRzOZ:
Kowalczyk Maria

NRPiP:
Kałużna Agnieszka
Łuszczyńska Bożena

NSPiP:
Skiba Ewa

NRzOZ:
Kasprzycka Iwona

NRPiP:
Kałużna Agnieszka

NKR:
Arendarczuk Jolanta

NSPiP:
Krokocka Elżbieta
Kuźmiński Sebastian
Nowak Agnieszka

NRzOZ:
Łoś Jolanta

Przewodnicząca
Barbara Myśliwiec

Członkowie
Berczak Lidia
Dobrska Barbara
Durko-Niedzielska M.
Ejbich Barbara
Magiera Aneta 
Magiera Ewa
Nowak Elżbieta
Olejnik Barbara
Rudzińska Mirosława
Wiśniewska Wioletta

Przewodnicząca
Barbara Myśliwiec

Członkowie
Bieńczak Krystyna
Jabłońska Małgorzata
Kozaczek Leokadia
Magiera Aneta
Nowak Elzbieta
Olejnik Barbara
Olejniczak Mirosława
Rudzińska Mirosława
Skowron Beata

Przewodnicząca
Mirosława Olejniczak

Członkowie
Adamczyk Anna
Anioł Maria
Bieńczak Krystyna
Derendarz Halina
Goździk Barbara
Hetman Agnieszka
Jędrychowska Wiesława
Matczak Elzbieta

Przewodnicząca
Halina Derendarz

Członkowie
Będkowska Magdalena
Dominowska Jolanta
Jaworska Alina
Jędrychowska Wiesława
Kaźmierczak Teresa
Mizek Mgdalena
Młynek Dorota
Podpora Bożena
Polak Zofia

Przewodnicząca
Halina Derendarz

Członkowie
Adamczyk Anna
Białek Anna
Iwańczyk Anna
Kacprzak Anna
Lis Maria
Nolbrzak Anna
Piątkowska Agnieszka
Podpora Bożena
Staszewska Iwona

III kadencja
1999–2003

IV kadencja
2003–2007

II kadencja
1995–1999

I kadencja
1991–1995

V kadencja
2007–2011

VI kadencja
2011–2015

VII kadencja
2015–2019

Członkowie
OIPiP 
w Łodzi
w organach
NRPiP
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W dniu 25 maja br. 
nasza kochana koleżanka instrumentariuszka 

Pani Zosia Łopacińska

kończy 90 lat

Z tej okazji chciałybyśmy życzyć Pani 
samych radosnych dni przeżywanych w zdrowiu i spokoju 

oraz zapewnić, że dla wielu z nas była Pani niedoścignionym wzorcem.

Prosimy pamiętać, że ma Pani w naszych sercach specjalne miejsce. 
Jesteśmy przyjaciółkami, które pozostaną z Panią na dobre i na złe.

Instrumentariuszki z I Bloku Operacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego im. WAM

Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi zatrudni pielęgniarki.
W sprawie zatrudnienia prosimy o kontakt z Kierownikiem Zespołów Agnieszką Baraniak 
 – tel. 250 72 00 w. 360 lub z Działem Kadr 250 72 00 w. 236, e-mail: kadry.cro@onet.pl

SP ZOZ MSW w Łodzi zatrudni pielęgniarki-specjalistki operacyjne w ramach umowy o pracę i na 
umowy kontraktowe. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt osobisty lub telefoniczny  

– 42 63 41 326 lub 42 63 41 171 lub przesłanie CV na adres e-mail: pielegniarka.nacz@zoz-mswia-lodz.pl

Kierownik Zespołów Pielęgniarskich SP ZOZ MSW w Łodzi
mgr Ewa Lachowicz

Ogłoszenia o pracę


