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Szanowna Pani Prezes, Panie Przewodniczące, sza-
cowni Goście, Koleżanki i Koledzy Pielęgniarki, Pielę-
gniarze, Położne i Położni! Mam wielki zaszczyt po-

witać Was w gościnnych progach Opery na Zamku Książąt 
Pomorskich na uroczystości obchodów Srebrnego Jubi-
leuszu powstania Samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych.

Celebrowanie rocznic Samorządu zawodowego jest waż-
nym aspektem budowania i utrwalania tożsamości zawo-
dowej. Jest to również czas wspomnień, czas powrotu do 
historii powstawania naszej organizacji. Pamięć wyda-
rzeń historycznych jest bardzo ważna. To Historia opisuje 
wydarzenia, które wywierały i wywierają wpływ na nasze 
życie, stosunki między członkami samorządu i stosunek 
do naszego samorządu społeczeństwa, polityków, innych 
organizacji. Znajomość historii pozwala na analizę działań 
i ich skutków. Daje nam wiedzę, jakich błędów możemy 
uniknąć. Historia powstawania naszego samorządu nie 
jest tylko opowiadaniem o wydarzeniach, osobach, spo-
tkaniach, lecz jest rozważaniem losów całej społeczności 
polskich pielęgniarek i położnych. Stosunki społeczne, 
wśród których żyliśmy i żyjemy, powstawały przez kolejne 
działania rozmaitych dziejowych przyczyn i zmieniały się 
wielokrotnie, nim przybrały kształt dzisiejszy. Dążenia do 
utworzenia samorządu historycznie rozważane pouczają, 
co może wola pielęgniarek i położnych, co może ich wy-
trwałość i żelazna praca. 

Przekazujemy w Państwa ręce szczególne – Jubileuszowe wydanie nasze-
go biuletynu. Zawiera ono historię tworzenia i rozwoju naszego Samorzą-
du zawodowego, a na jej tle -  Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.  

Postanowiliśmy, że oprócz historii zawartej w części wstępnej zamieścimy w nim za-
trzymane w obiektywie aparatu fotograficznego wydarzenia, uroczystości, które miały 
miejsce w naszej Izbie  na przestrzeni tych dwudziestu pięciu  lat…

Nie wszystkie zdjęcia zachowały się. Jakość pierwszych zamieszczonych tu zdjęć nie jest 
najlepsza, gdyż pochodzą one z naszej Kroniki . Gdy będziemy przeglądać biuletyn pa-
miętajmy o tym, że mają one wartość sentymentalną.  

Życzę Państwu miłych wrażeń podczas tej wyjątkowej podróży w czasie…

Helena Gąsior – red. naczelny

POCZĄTKI SAMORZĄDU…

OD REDAKCJI:

Pozwolicie Państwo, abym przybliżyła dzieje utworzenia 
naszego samorządu zawodowego.

Pierwsze rozmowy na temat powołania samorządu pie-
lęgniarek i położnych miały miejsce już w latach 1980 
i 1981. Idea samorządności to niezwykle ważny element 
państwa prawa, państwa demokratycznego. Była w nas 
wówczas nadzieja, iż nasz kraj stanie się takim pań-
stwem. To wówczas w czasie szeroko zakrojonych dzia-
łań wolnościowych społeczeństwa polskiego środowisko 
pielęgniarskie propagowało tą ideę. To właśnie w samo-
rządach zawodowych i gospodarczych przejawiała się de-
mokracja obywatelska. Inicjatorką rozmów o samorządzie 
zawodowym była pielęgniarka Anna Grajcarek z Krakowa. 
Sojusznikiem idei samorządu pielęgniarek i położnych był 
profesor Józef Aleksandrowicz – wybitny lekarz walczący 
o reaktywowanie samorządu lekarskiego.

Bardzo ważną rolę odegrało Porozumienie Gdańskie za-
warte 31 sierpnia 1980 o utworzeniu niezależnych związ-
ków zawodowych. W dniach 20-21 maja 1981r. w Gdań-
sku odbyło się krajowe spotkanie pielęgniarek, mające na 
celu dyskusję nad projektem ustawy o zawodzie pielę-
gniarki i położnej. Zostało ono zorganizowane przez Służ-
bę Zdrowia NSZZ Solidarność. W dniach 5-10 września 
1981r. oraz 26-10 października 1981r. odbył się I Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Uczestniczyły w nim 
delegatki służby zdrowia -pielęgniarki Teresa Praszyńska 

Gabriela Hofman - Przewodnicząca Rady
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i Krystyna Sienkiewicz. To dzięki ich zaangażowaniu pro-
blemy ochrony zdrowia społeczeństwa polskiego i pra-
cowników służby zdrowia znalazły się w programie obrad. 
Niestety, wprowadzenie stanu wojennego pamiętnego 13 
grudnia 1981 roku na wiele lat odsunęło wszelkie działa-
nia na rzecz utworzenia samorządu. 

Dopiero w 1989 roku, roku wielkich przemianach ustro-
jowych, pojawiły się możliwości budowy samorządu za-
wodowego. W okresie III Rzeczypospolitej reaktywowa-
no wcześniej funkcjonujące samorządy zawodowe, jak 
również powstało kilkanaście nowych, w tym pielęgnia-
rek i położnych. Na utworzenie samorządu zawodowego 
istotny wpływ odegrały obrady „Okrągłego Stołu”. Rozpo-
częły się one 6 lutego 1989r. i trwały do 5 kwietnia 1989r.

Reprezentantami Służby Zdrowia byli: Anna Grajcarek – 
pielęgniarka, prof. Zofia Kuratowska - lekarz, Władysław 
Sidorowicz - lekarz (ze strony opozycyjno-solidarnościo-
wej), Alicja Milewska – położna (ze strony OPZZ) oraz Ka-
tarzyna Koronka – Pielęgniarka Naczelna Kraju (ze strony 
koalicyjno rządowej).

Protokół Podzespołu ds. Zdrowia Okrągłego Stołu 
(z dnia14 marca 1989 r.) w sprawie samorządu zawodo-
wego pielęgniarek i położnych stwarzał gwarancję reali-
zacji projektów poprzez inicjatywę legislacyjną. Władze 
zostały zobowiązane do utworzenia samorządu pielę-
gniarek i położnych 

„W celu obrony interesów zawodowych pielęgniarek i po-
łożnych, jako najliczniejszej grupy zawodowej wśród za-
wodów medycznych”. 

Zespół uznał za niezbędne powołanie Izby Pielęgniarek 
i Położnych, przygotowanie projektu i przeprowadzenie 
konsultacji w środowisku pielęgniarskim do 30 czerwca 
1989 r. Realizując tę część Porozumień Okrągłego Stołu, 
członkowie Krajowej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Soli-
darność” spotkali się w dniu 29 października 1989 roku 
w Gdańsku z Aliną Pieńkowską – pielęgniarką Przychodni 
Zakładowej Stoczni Gdańskiej w celu określenia sposobu 
przeprowadzenia szerokiej informacji i konsultacji projek-
tu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

W dniu 17 listopada 1989 roku w Warszawie odbyło się 
Ogólnopolskie Spotkanie Pielęgniarek i Położnych. Krysty-
na Sienkiewicz, ówczesna Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Zdrowia, na ogólnopolskim zebraniu przedstawicieli 
z poszczególnych województw i organizacji pielęgniar-
skich i położnych przedstawiła Małgorzatę Zys - pielę-
gniarkę ze Szczecina jako Pełnomocnika Ministra Zdro-
wia i Opieki Społecznej do spraw samorządu. Powołano 
tam Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Izb Pielęgniarek 
i Położnych. W jego skład weszły następujące osoby: Anna 
Grajcarek z Krakowa, Ludmiła Domagała z Wrocławia, Te-
resa Włochal ze Szczecina, Janina Żurawska z Łodzi, Da-

nuta Słomczyńska z Gdańska, Maria Skrzyńska z Chełma, 
Danuta Perz z Poznania, Wiesław Fereniec z Włocławka, 
Tomasz Baran z Piły, Tadeusz Kaczmarek z Opola, Ilona 
Tułodziecka z Mińska Mazowieckiego, Małgorzata Czar-
necka-Kowalczyk z Radomia i Krystyna Ejsmont z Łodzi.

Następnie powoływani byli pełnomocnicy ds. samorządu 
na szczeblach wojewódzkich. Na początku 1990 r. rozpo-
czął się długi proces tworzenia tymczasowych komitetów 
organizacyjnych w województwach oraz przedstawicieli 
w zakładach służby zdrowia. Ogólnopolski Komitet Or-
ganizacyjny wybrał przewodniczącą, którą została Anna 
Grajcarek. Odbyło się 14 spotkań plenarnych związanych 
z tworzeniem się samorządu zawodowego. W poszcze-
gólnych województwach powołano wojewódzkie komitety 
organizacyjne. W Szczecinie 29 stycznia 1990r. władze 
Wydziału Zdrowia zorganizowały w Urzędzie Wojewódzkim 
w Szczecinie spotkanie pielęgniarek i położnych. Spośród 
63 delegatów wybrany został 26 osobowy Tymczasowy 
Komitet Organizacyjny. Jego zadaniem między innymi 
było opiniowanie projektu ustawy o samorządzie.

Prezydium Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego 
pracowało w składzie:

Józefa Pentela – Przewodnicząca, ∂
Jacek Martynowicz - Wiceprzewodniczący, ∂
Teresa Włochal – Sekretarz  ∂
oraz członkowie: Anna Tabaszewska, Apolonia Jan-
kowska, Helena Gąsior, Halina Szawan, Ewa Świę-
tochowska, Halina Kolańczyk, Wanda Chwałek oraz 
Danuta Proch. Z tego miejsca w imieniu swoim oraz 
wszystkich pielęgniarek i położnych składam Wam 
podziękowania za stworzenie podwalin Szczecińskiej 
Izby Pielęgniarek i Położnych.

W roku 1990 do Prezydium Sejmu X kadencji wniesio-
no dwa projekty poselskie ustawy - jeden przygotowany 
przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, a drugi opraco-
wany przez Tymczasowy Komitet Organizacyjny. 

W obu przypadkach posłankami sprawozdawcami były 
pielęgniarki, ówczesne parlamentarzystki: Krystyna  
Ejsmont i Anna Knysok.

Pierwsze czytanie obu projektów odbyło się dnia 5 lipca 
1990 r., a następnie niemal do końca roku sejmowa Pod-
komisja ds. Izb Pielęgniarskich pracowała nad tekstem 
ostatecznym. Dwa projekty ustaw w tej samej sprawie to 
nie najszczęśliwsza sytuacja, dlatego też przyjęto roz-
wiązanie kompromisowe polegające na kontynuacji prac 
głównie w oparciu o projekt Komitetu Organizacyjnego. 
Przewodniczącą Podkomisji i Posłem Sprawozdawcą była 
Krystyna Ejsmont - łódzka pielęgniarka reprezentująca 
projekt PTP.
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W pracach legislacyjnych uczestniczyli przedstawicie-
le Izby Lekarskiej, którzy bojkotowali niektóre zapisy np. 
konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych, or-
dynatorów, chcieli ograniczać samodzielność samorządu 
pielęgniarskiego w sprawach dotyczących np. opracowa-
nia zasad etyki zawodowej, opiniowania projektów aktów 
prawnych. Przedstawiciele Izby Lekarskiej wystąpili do 
Senatu, przeciwstawiając się utworzeniu naszego samo-
rządu. Czytamy w piśmie: „większość zadań samorządu 
(…) może być z powodzeniem realizowana przez stowa-
rzyszenia i związki zawodowe. Natomiast trudno sobie 
wyobrazić realizację najistotniejszego zadania samorzą-
du – prowadzenia sądownictwa zawodowego bez udzia-
łu lekarzy. Dlatego też Prezydium ORL wyraża pogląd, iż 
utworzenie samorządu pielęgniarek i położnych, szcze-
gólnie w zupełnym oderwaniu od samorządu lekarskiego 
jest niecelowe i może wywoływać wiele niekorzystnych 
reperkusji w służbie zdrowia...” .

Na szczęście poglądy te nie wpłynęły na ostateczną decy-
zję parlamentarzystów. Ustawa została przyjęta po roku 
prac legislacyjnych w dniu 19 kwietnia 1991 r. Podpisana 
przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę 15 maja 1991 roku 
ustawa została opublikowana w Dzienniku ustaw Nr 41.

 „Art. 1. 1. Tworzy się samorząd pielęgniarek i położnych 
dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospo-
darczych interesów tych zawodów, zwany dalej samorzą-
dem”. 

W ustawie określono m.in. zasadę obligatoryjnej przyna-
leżności oraz zadania samorządu:

stwierdzanie prawa wykonywania zawodu, ∂
sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wyko- ∂
nywaniem zawodu,
ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej ∂
organizowanie i prowadzenie instytucji samopomo- ∂
cowych i innych form pomocy materialnej dla człon-
ków samorządu i ich rodzin,
orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej  ∂
oraz sprawowanie sądownictwa polubownego,
przewodniczenie komisjom konkursowym na stano- ∂
wiska kierownicze pielęgniarskie oraz udział w kon-
kursach na inne kierownicze stanowiska w ochronie 
zdrowia,
ustalanie standardów zawodowych i standardów  ∂
kwalifikacji zawodowych,
opiniowanie projektów aktów normatywnych doty- ∂
czących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu,
zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia  ∂
społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa,
współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami  ∂
wyższymi i jednostkami badawczo - rozwojowymi 
w kraju i za granicą,
prowadzenie działalności wydawniczej. ∂

Po opublikowaniu ustawy Władysław Sidorowicz – ów-
czesny Minister Zdrowia – powołał 68 osobowy Komitet 
Organizacyjny Samorządu Pielęgniarek i Położnych ma-
jący uprawnienia Naczelnej Rady, a jego obsługę prowa-
dziło Biuro Administracyjno-Budżetowe Ministerstwa. 
Zadaniem Komitetu było m.in.: opracowanie regulaminu 
wyborów, ustalenie liczby, obszaru działania i siedzib izb 
tymczasowych, zwołanie pierwszych zjazdów izb tymcza-
sowych i zjazdu krajowego. W komitecie tym pracowała 
nasza koleżanka pielęgniarka Teresa Włochal. Już pod-
czas pierwszego posiedzenia przyjęto regulamin wyborów 
oraz powołano 45 izb okręgowych, w tym 41 obejmują-
cych obszar jednego województwa oraz 4 obejmujące ob-
szarem działania dwa województwa: Łódzko-Piotrkowską, 
Warszawsko-Skierniewicką, Wrocławsko-Legnicką oraz 
Małopolską obejmującą województwo krakowskie i no-
wosądeckie. Większość wojewódzkich komitetów orga-
nizacyjnych przekształciła się w komisje wyborcze prze-
prowadzające wybory delegatów na pierwsze okręgowe 
zjazdy.Powołanie do życia samorządu zawodowego pie-
lęgniarek i położnych stało się bardzo ważne dla naszego 
środowiska. Ziściło się marzenie pielęgniarek i położnych 
o samorządności.

I Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Szczeci-
nie odbył się dnia 28 września 1991r. w Auli Wykładowej 
Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Unii Lu-
belskiej. Znamienne słowa wypowiedziała wówczas Pani 
Józefa Pentela, która zaszczyciła nas dzisiaj swoją obec-
nością . Otwierając Zjazd PrzewodniczącaTymczasowego 
Komitetu Organizacyjnego w Szczecinie powiedziała:

„Aby dzisiejszy Zjazd wyłonił spośród nas ludzi mądrych, 
prawych i wrażliwych”.

Na Przewodniczącą Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek 
i położnych wybrano pielęgniarkę obecną dziś wśród nas 
Teresę Włochal.

Na przełomie 25 lat od czasu powstania samorządu  
wydarzyło się bardzo wiele.

Dla samorządu był to czas wytężonej pracy u podstaw: 
wypracowania mechanizmów umożliwiających nowe 
funkcjonowanie zawodów pielęgniarki i położnej, sprawo-
wanie pieczy i nadzoru nad ich należytym wykonywanie-
m,uczenie się trudnej sztuki samorządu, upowszechnia-
niezasad etyki zawodowej, prace nad standardami, troska 
o najdoskonalszy kształt szkolnictwa przygotowującego 
nowoczesnego profesjonalistę, próba zintegrowania tak 
dużej rzeszy pielęgniarek i położnych.
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PIERWSZA KADENCJA 1991 – 1995

SKŁAD ORGANÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
RADA SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przewodnicząca – Teresa Włochal

Wiceprzewodniczące – Ilona Tyczyńska, Halina Kolańczyk

Sekretarz – Barbara Pawlikowska 

Skarbnik – Józefa Pentela

Członkowie Rady:

Aksman Elżbieta, Cerzniewski Dariusz, Chudzik Zdzisława, 
Chwałek Wanda, Drzewiecka Teresa, Golec Wioletta, Gor-
czakowska Teresa, Jesionek Anna, Jędras Adrianna, Ka-
lińska Barbara, Kędzierska Grażyna, Krasnodębska Mał-
gorzata, Łacny Urszula, Matusiak Maria, Niewiadomska 
Beata, Osuch Bożena, Pajor Edyta, Pawlikowska Barbara, 
Pietraszkiewicz Anna, Sitko Zygmunt, Smolarek Krystyna, 
Spirydowska Hanna, Szawan Halina, Tokarska Małgorzata, 
Zdrojewska Maria.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - 
Magdalena Semeniuk

Zastępcy ORzOZ – Jankowska Apolonia, Kostrzewa Danu-
ta, Krzyżanowska Danuta, Szopa Jadwiga, Świętochow-
ska Ewa.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Alicja Pelkowska 
– Przewodnicząca

Członkowie – Czarnasiewicz Jadwiga, Łuczak Krystyna, 
Markow Bogumiła, Pabisińska Krystyna, Piotrowska Mał-
gorzata, Tabaszewska Anna.

Okręgowa Komisja Rewizyjna – Izabela Kubicka – Prze-
wodnicząca

Członkowie – Andrzejczak Mirosława, Proch Danuta, 
Ziemniak Lidia.

Delegaci na I Zjazd Krajowy – Gawlik Ryszard, Gąsior He-
lena, Golec Wioletta, Jankowska Apolonia, Kalińska Bar-
bara, Kolańczyk Halina, Kożuchowski Darosław, Łacny 
Urszula, Osuch Bożena, Semeniuk Magdalena, Sieruga 
Krzysztof, Sitko Zygmunt, Smolarek Krystyna, Ślęzak Jan, 
Tabaszewska Anna, Włochal Teresa, Zys Małgorzata.

Działania przede wszystkim skupiały się na tworzeniu podstaw samorządu oraz umacnianiu pozycji pielęgniarek i położnych.

W tym czasie:

formułowano struktury samorządu, ∂
tworzono wewnętrzne prawa, ∂
tworzono sprawnie funkcjonujące biura Izb, ∂
nastąpiło pożegnanie z czepkiem, ∂
rozpoczęto prace nad ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej. ∂

PIERWSZA SIEDZIBA NASZEJ IZBY

Do czasu I Okręgowego Zjazdu nie mieliśmy własnej siedziby. Korzystaliśmy z gościnności Urzędu Wojewódzkiego, Klu-
bu Pracowników Służby Zdrowia „Remedium” oraz Przychodni Rejonowej przy ul. Ku Słońcu. Po Zjeździe nasze władze 
wystąpiły do Urzędu Miasta o przydział lokalu na potrzeby statutowe izby. Przydzielono nam lokal i tak w latach 1991 
– 1993 Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych mieściła się w pałacyku przy Al. Wojska Polskiego 66. Razem z nami 
miała tam lokalizację Okręgowa Izba Lekarska oraz Izba Aptekarska. Drugą siedzibą – do chwili wybudowania nowego 
lokalu przy ul. Ks. Bogusława 30, był maleńki lokal przy ul. Malczewskiego, gdzie urzędowaliśmy do kwietnia 1995r.
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DRUGA KADENCJA 1995 – 1999

SKŁAD ORGANÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
RADA SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przewodnicząca – Teresa Włochal

Wiceprzewodniczące – Krystyna Smolarek, Magdalena 
Semeniuk, Małgorzata Zys

Sekretarz – Zygmunt Sitko

Skarbnik – Krystyna Kaziszko

Członkowie Rady:

Ambroziak – Myrc Róża, Drzewiecka Teresa, Frąckiewicz 
Grażyna, Guziak Dariusz, Kalińska Barbara, Kędzierska 
Grażyna, Karpowicz Urszula, Kolańczyk Halina, Łacny Ur-
szula, Martynowicz Jacek, Markow Bogumiła, Matusiak 
Maria, Osuch Bożena, Majchrzak Tadeusz, Piasecka Iza-
bela, Pelkowska Alicja, Pawlikowska Barbara, Pabisińska 
Krystyna, Stemplewska Anna, Szmajda Małgorzata, Świę-
tochowska Ewa.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej -  
Maria Smalec

Zastępcy ORzOZ – Błażejewska Zdzisława, Borecka Ha-
lina, Bromboszcz Lidia, Gawłowicz Teresa, Kafar Teresa, 
Karpeta Tamara, Kwiatkowska Helena, Mazurkiewicz We-
ronika, Pajor Jolanta, Pastuszka Maria.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Kazimiera Ka-
tarzyna Stec – Przewodnicząca

Członkowie – Gąsior Helena, Kroczyk Elżbieta, Łuczak 
Krystyna, Ostrowska Gabriela, Szawan Halina, Szpilewska 
Karolina, Śmigielska Małgorzata, Warchoł Anna.

Okręgowa Komisja Rewizyjna – Anna Maria Król – Prze-
wodnicząca

Członkowie –Kubicka Izabela, Mikołajczyk Emilia, Proch 
Danuta, Rybak Wiesława, Szeląg Anna, Walko Halina.

NASZA NOWA IZBA!!!

Dnia 29 kwietnia 1995r. odebraliśmy nasz lokal budowany przez Spółdzielnię „Pogodno” przez 2 lata. Nowy adres - ul. 
Księcia Bogusława X 30. Składał się z dwóch odrębnych części. Na parterze część biurowa, sekretariat oraz sala kon-
ferencyjna. Na drugim piętrze lokal przeznaczony na Dział Prawa Wykonywania Zawodu, pomieszczenie dla ORzOZ oraz 
OSPiP i księgowość.

W uroczystym otwarciu wzięli udział członkowie organów oraz przedstawiciele władz.

14 grudnia 1995 roku na II Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych uchwalono Kodeks Etyki Zawodowej Polskiej 
Pielęgniarki i Położnej.

Weszła w życie uchwalona przez Sejm ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 r., zgodnie z którą 
nasze zawody stały się samodzielne. Wprowadzona ustawa dała szereg regulacji prawnych dotyczących zasad wyko-
nywania zawodów, jak i nowe zadania dla samorządu, takie jak :

wydawanie zezwoleń na prowadzenie indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarek i położnych, ∂
rejestr i nadzór nad prowadzeniem tych praktyk. ∂

11 czerwca 1997 roku odbyła się w Szczecinie uroczystość pożegnana ostatnich absolwentów Liceum Medycznego.
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TRZECIA KADENCJA 1999– 2003

SKŁAD ORGANÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
RADA SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przewodnicząca – Ewa Świętochowska

Wiceprzewodniczące – Krystyna Smolarek, Zygmunt Sitko

Sekretarz – Krystyna Kaziszko 

Skarbnik – Izabela Piasecka (od listopada 2000r.)

Członkowie Rady:

Baranowska Marzena, Białkowska Magdalena, Dąbrow-
ska Teresa, Drzewiecka Teresa, Długosz Wanda, Głowacka 
Ewa, Gradowska Renata, Grochowska Danuta, Grzegórzek 
Teresa, Jakubowska Barbara, Karpeta Tamara, Kwaśniak 
Elżbieta, Łaskarzewska Bogumiła, Majchrzak Tadeusz, 
Malczewska Wioletta, Matyja Ewa, Marciniak Renata, Pel-
kowska Alicja, Prządka Bożena, Ragan Maria, Smolińska 
Elżbieta, Styczyńska Bożena, Wachowicz Henryka, Wa-
lencka Teresa, Wasiak Iwona, Wojciechowska Małgorzata.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej -  
Maria Smalec

Zastępcy ORzOZ – Ciechońska Bogumiła, Grochmalska 
Krystyna, Grodzińska Mariola, Krajczyńska Iwona, Król Jo-
lanta, Miksuła Bernadeta, Możdżyńska Małgorzata, Pro-
kopowicz Barbara, Rasińska Bożena, Słodkowska Anna.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Helena Gąsior – 
Przewodnicząca

Członkowie – Brońska Barbara, Jakin Sabina, Janiszew-
ska Eugenia, Kacprzak Ewa, Kononowicz Teresa, Kaczma-
rek Anna, Kroczyk Elżbieta, Matuszczak Kazimiera, Raj-
chert Elżbieta.

Okręgowa Komisja Rewizyjna – Anna Maria Król – Prze-
wodnicząca

Członkowie – Karman Małgorzata, Korzemiacka Bożena, 
Kubicka Izabela, Kuczawska Hanna, Proch Danuta, Rybak 
Wiesława, Walko Halina.

Nastąpiły zmiany systemowe i przeobrażenia w ochronie zdrowia, m.in. zmiana systemu finansowania opieki zdrowot-
nej, restrukturyzacja w ochronie zdrowia, wzrost bezrobocia. Zostały wprowadzone dodatkowe zadania dla samorządu 
takie jak:

kierowanie na obowiązkowe staże podyplomowe absolwentów szkół medycznych, ∂
wymiana zaświadczeń prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, ∂
wydawanie zezwoleń na kształcenie podyplomowe. ∂
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CZWARTA KADENCJA 2003– 2007

SKŁAD ORGANÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
RADA SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przewodnicząca – Ewa Świętochowska

Wiceprzewodniczące – Jadwiga Barbara Czesnowicka,  
Alicja Pelkowska

Sekretarz – Krystyna Kaziszko 

Skarbnik – Izabela Piasecka 

Członkowie Rady:

Dyda Magdalena, Gawlik Ryszard, Głębocka Krystyna, 
Głowacka Ewa, Gradowska Renata, Grochowska Danuta, 
Grzegórzek Teresa, Hofman Gabriela, Jakubowska Barba-
ra, Jasik Maciej, Jewchuta Teresa, Krajewska Halina, Król 
Anna Maria, Kuszyńska Barbara, Kwaśniak Elżbieta, Le-
biedziewicz Elżbieta, Marciniak Renata, Matusiak Maria, 
Piejak Małgorzata, Ragan Maria, Smalec Maria, Szmajda 
Małgorzata, Wachowicz Henryka, Walencka Teresa, Wi-
śniewski Mariusz, Wojciechowska Małgorzata..

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej -  
Iwona Krajczyńska - Kusek

Zastępcy ORzOZ – Burzyńska Barbara, Kleczewska Elż-
bieta, Martynowicz Jacek, Michnicz Anna, Niezabitowska 
Izabela, Rasińska Bożena, Słodkowska Anna, Wesołowska 
Maria, Wojnicz Teresa, Woźnicka Joanna.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Helena Gąsior – 
Przewodnicząca

Członkowie – Brońska Barbara, Czapracka Barbara, Gra-
bowiecka Katarzyna, Hysa Barbara, Kacprzak Ewa, Kiłocz-
ko Renata, Kononowicz Teresa, Kurszewska Halina, Mańka 
Beata, Pawlicka Małgorzata.

Okręgowa Komisja Rewizyjna – Halina Walko – Przewod-
nicząca

Członkowie – Jankiewicz Teresa, Karpowicz Urszula, Kie-
raj Helena, Korzemiacka Bożena, Rybak Wiesława, Wię-
cławska Violeta, Wzorek Adam

Uzyskano spójność zawodową z przepisami Unii Europejskiej.

Okręgowe Rady stały się organem uprawnionymdo wydawania zaświadczeń potwierdzających kwalifikacjezawodowe 
pielęgniarek i położnych.

Dodatkowe zadania dla samorządu wynikające z regulacji prawnych to:

wymiana prawa zezwoleń indywidualnych i grupowych praktyk na wpis do rejestru działalności regulowanej, ∂
prowadzenie okręgowego i centralnego rejestru pielęgniarek i położnych, ∂
możliwość tworzenia przez izby ośrodków kształcenia podyplomowego, wydawanie zezwoleń i monitorowanie ja- ∂
kości kształcenia.

W myśl umowy z Unią Europejską od 2003 r. polskie pielęgniarki kształcą się wyłącznie w systemie wyższych szkół 
zawodowych.
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PIĄTA KADENCJA 2007– 2011

SKŁAD ORGANÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
RADA SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przewodnicząca – Maria Matusiak

Wiceprzewodniczące – Anna Maria Król, Jadwiga Barbara 
Czesnowicka

Sekretarz – Helena Gąsior

Skarbnik – Krystyna Kaziszko

Członkowie Rady:

Gawlik Ryszard, Głębocka Krystyna, Głowacka Ewa, Gra-
dowska Renata, Grochowska Danuta, Grzegórzek Tere-
sa, Hofman Gabriela, Jakubowska Barbara, Jasik Maciej, 
Jewchuta Teresa, Krajewska Halina, Kuszyńska Barba-
ra, Kwaśniak Elżbieta, Lebiedziewicz Elżbieta, Marciniak 
Renata, Piejak Małgorzata, Ragan Maria, Smalec Maria, 
Szmajda Małgorzata, Wachowicz Henryka, Walencka Te-
resa, Wiśniewski Mariusz, Wojciechowska Małgorzata.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej -  
Bożena Rasińska

Zastępcy ORzOZ – Burzyńska Barbara, Tyszkiewicz Anna, 
Głębocka Krystyna, Harendarczyk Elżbieta, Jewchuta Te-
resa, Rybacka Urszula, Skrzypska Renata, Zakrzewska 
Irena, Żyngiel Ewa.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Ewa Kacprzak – 
Przewodnicząca

Członkowie – Czapracka Barbara, Mańka Beata, Pawlic-
ka Małgorzata, Głowacka Ewa, Ziółkowska Małgorzata, 
Krochmal Bożena, Kida Małgorzata, Dyrda Anna.

Okręgowa Komisja Rewizyjna – Zygmunt Sitko – Prze-
wodniczący

Członkowie – Cerzniewska Zofia, Pęciak Renata, Fabiań-
ska Marzena, Grochowska Danuta, Nowowiejska – Bie-
gańska Jolanta, Magda Bożena, Więcławska Wioletta.

Nastąpiły dalsze działania w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w UE. Jako najważniejsze uznano pomoc 
pielęgniarkom i położnym w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych. Pozyskano dodatkowe środki z funduszy europej-
skich.

2008 rok ∂  - w Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych powstaje dział kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych, SIPIP wypełniając zadania ustawowe prowadzi kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych; 
2009 rok ∂  - powstaje chór SIPIP pod Dyrekcją dr Agaty Czekalińskiej;
2010 rok ∂  – zostaje założona Kronika Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych; 
2011 rok ∂  - ufundowano i poświęcono Sztandar Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. 
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SZÓSTA KADENCJA 2011- 2015

SKŁAD ORGANÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
RADA SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przewodnicząca – Maria Matusiak

Wiceprzewodniczące – Anna Maria Król, Joanna Woźnicka

Sekretarz – Helena Gąsior

Skarbnik – Gabriela Hofman

Członkowie Rady:

Cedro Maria, Dwornik Małgorzata, Głowacka Ewa, Gra-
bowiecka Katarzyna, Gradowska Renata, Grzegórzek Te-
resa, Hysa Barbara, Jurewicz Alina, Kaziszko Krystyna, 
Kędzierska Grażyna, Kozłowska Aleksandra, Majchrzak 
Tadeusz, Marciniak Renata, Piasecka Izabela, Piątek Ali-
cja, Sitko Zygmunt, Skwarczyńska Alicja, Smalec Maria, 
Smolarek Krystyna, Sołowiej Sylwia, Stanisławska Ma-
rzanna, Szadziuk Wiesława, Szmajda Małgorzata, Wrona 
Elżbieta, Wzorek Adam.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej -  
Bożena Rasińska

Zastępcy ORzOZ – Burzyńska Barbara, Cynowska Beata, 
Głębocka Krystyna, Harendarczyk Elżbieta, Jewchuta Te-
resa, Kalek Dorota, Kunecka Danuta, Kurek Anna, Rybacka 
Urszula, Szczerba Jolanta, Zyblewska Magdalena, Żyngiel 
Ewa.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Ewa Kacprzak – 
Przewodnicząca

Członkowie – Czapracka Barbara, Ciesiołkiewicz Elżbieta, 
Hnat Ewa, Jesionek Anna, Kida Małgorzata, Kiedrzyń Wio-
letta, Mokrzyńska – Pietrzyk Agnieszka, Pietrzak Kamila, 
Wojciechowska Arleta, Ziółkowska Małgorzata.

Okręgowa Komisja Rewizyjna – Cerzniewska Zofia – 
Przewodnicząca

Członkowie – Czechowska Krystyna, Fabiańska Marzena, 
Grochowska Danuta, Nowowiejska – Biegańska Jolanta, 
Jasik Maciej, Reszko – Szydłowska Bogusława, Rybak 
Wiesława

Koordynacja działań i walka o wzrost wynagrodzenia i wzmocnienia pozycji pielęgniarek i położnych wśród zawodów 
medycznych. To także transformacja kształcenia przed i podyplomowego. Zmiana ustawy o zawodzie pielęgniarki i po-
łożnej. Ustawa rozszerzyła katalog świadczeń, które uznawane są za wykonywanie zawodu, usankcjonowała kształce-
niena poziomie licencjackim i magisterskim. Określono również prawa pielęgniarki i położnej wykonującej świadczenia 
jako funkcjonariusza publicznego.

Kolejna zmiana ustawy o zawodzie z 2014 r. nadała pielęgniarkom i położnym nowe uprawnienia związane z ordyno-
waniem i wypisywaniem recept.

Osiągnięcia naszej Izby w VI kadencji:

2012 rok - SIPIP ma zatwierdzone Honorowe Odznaczenie I i II stopnia, ∂
2013 rok - Pan Krzysztof Kokosza opracował partyturę na 22 instrumenty Hymnu Pielęgniarskiego, a nagrania  ∂
dokonała Orkiestra Wojskowa Szczecin.

Samorząd postanowił zainteresować polskie społeczeństwo narastającymi problemami braku pielęgniarek i ich niskim 
wynagradzaniem.

W tym celu został opracowany „Raport o stanie zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarskie 
i położnicze”. W ubiegłym roku prowadziliśmy Ogólnopolską Kampanię Społeczną pt: „Ostatni dyżur”, podczas której 
informowaliśmy o sytuacji i wynikach raportu. Każdy mógł skierować apel do rządzących w formie recepty o podjęcie 
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natychmiastowych działańw celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świad-
czenia realizowane przez pielęgniarki i położne. Reakcja społeczeństwa na pojawienie się kampanii przeszła nasze 
oczekiwania. Niestety, brak reakcji zrozumienia naszych postulatów, w tym również płacowych, zaskutkował w ubiegłym 
roku kolejnymi protestami. 

Przeprowadzono Kampanię społeczną przygotowaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych na terenie całego 
kraju „Ostatni dyżur”, której celem było poinformowanie społeczeństwa o ogromnym zagrożeniu społecznym, jakim 
jest brak zawodowej zmiany pokoleniowej. Dnia 23 września 2015 r., po kilkutygodniowych rozmowach z Ministerstwem 
Zdrowia, zakończyły się negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniareki położnych, w wyniku których podpi-
sano porozumienie pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, Ogólnopolskim Związkiem 
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych.

SIÓDMA KADENCJA 2015 – 2019

SKŁAD ORGANÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
RADA SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przewodnicząca – Gabriela Hofman

Wiceprzewodnicząca – Maria Matusiak

Sekretarz – Marzanna Stanisławska

Skarbnik – Helena Gąsior

Członkowie Rady:

Bąk Urszula, Burzyńska Barbara, Cybulska Teresa, Cze-
chowska Krystyna, Dwornik Małgorzata, Głębocka Krysty-
na, Głowacka Ewa, Grabowiecka Katarzyna, Grzegórzek 
Teresa, Hnat Ewa, Kęcka Katarzyna, Kosińska Dorota, Król 
Anna Maria, Kędzierska Grażyna, Majchrzak Tadeusz, Pę-
ciak Renata, Smalec Maria, Sołowiej Sylwia, Strzelecka 
Katarzyna, Szadziuk Wiesława, Szkutnik Grażyna, Wącha-
ła Grzegorz, Woźnicka Joanna, Wzorek Adam, Ząbek Alina, 
Zinkiewicz Jarosław, Zyblewska Magdalena. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej -  
Kunecka Danuta

Zastępcy ORzOZ – Ciećko Anna, Cynowska Beata, Jankow-
ska Anetta, Kalek Dorota, Kałużniak Magdalena, Karwow-
ska Aneta, Ławińska Jolanta, Maj Beata, Sapkowska Anna, 
Stachowska Barbara, Zakrzewska Irena, Żyngiel Ewa.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Pietrzak Kamila– 
Przewodnicząca

Członkowie – Ewa Kacprzak, Dyrda Anna, Jesionek Anna, 
Łaba Wiesława, Mokrzyńska – Pietrzyk Agnieszka, Rybac-
ka Urszula, Tomczak – Bylińska Ewa, Trokowska – Czyż 
Barbara, Wasilewska Joanna, Wojciechowska Arleta.

Okręgowa Komisja Rewizyjna – Cerzniewska Zofia – 
Przewodniczący

Członkowie – Ekalt Joanna, Fabiańska Marzena, Grochow-
ska Danuta, Harendarczyk Elżbieta, Marciniak Renata, 
Nowowiejska – Biegańska Jolanta, Smolarek Krystyna.

Na VII Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych, samorząd wytyczył zadania priorytetowe w obszarze kształcenia-
podyplomowego pielęgniarek i położnych, w szczególności opracowanie i wdrożenie standardu ścieżki rozwoju zawo-
dowego, określenie kompetencji zawodowych po ukończeniu poszczególnych rodzajów szkoleń, dziedzin i zakresów 
kształcenia podyplomowego, z jednoznacznym wskazaniem uprawień do realizacji poszczególnych świadczeń zdro-
wotnych, menedżerskich lub naukowych w aktach prawnych. Wprowadzenie rezydentur do kształcenia specjalizacyj-
nego, wprowadzenie mechanizmów weryfikacji obowiązku aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez 
pielęgniarki i położne, wdrożenie systemu akredytacji podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych,opracowanie zmian do przepisów prawnych dotyczących zwolnienia pielęgniarek i położnych z opłat podat-
kowych od kształcenia podyplomowego.
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VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych przyjął uchwałą program samorządu pielęgniarek i położnych na okres VII 
kadencji przedstawiając priorytetowe zadania samorządu VII kadencji:

Kształcenie przeddyplomoweI. 

Określenie minimalnej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo w kontekście potrzeb społecz-1. 
nych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej.
Utrzymanie kształcenia dwustopniowego – studia I i II stopnia.2. 
Kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na zasadach kierunków zamawianych.3. 
Wdrożenie i realizacja skróconego toku kształcenia licencjata pielęgniarstwa do dyplomu licencjata położnictwa 4. 
(zgodnie z zapisami obowiązującej Dyrektywy UE).
Monitorowanie losów absolwentów w ramach współpracy uczelni z samorządem zawodowym pielęgniarek i po-5. 
łożnych.
Współpraca samorządu zawodowego i uczelni wyższych z podmiotami leczniczymi w zakresie udziału tych pod-6. 
miotów w optymalizacji kształcenia praktycznego pielęgniarek i położnych.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnychII. 

Opracowanie i wdrożenie standardu ścieżki rozwoju zawodowego.1. 
Określenie kompetencji zawodowych po ukończeniu poszczególnych rodzajów, dziedzin i zakresów kształcenia 2. 
podyplomowego z jednoznacznym wskazaniem uprawnień do realizacji poszczególnych świadczeń zdrowotnych, 
menedżerskich lub naukowych w aktach prawnych (gdyż zapis w programach kursów nie przekłada się na upraw-
nienia w praktyce).
Wprowadzenie rezydentur do kształcenia specjalizacyjnego.3. 
Wprowadzenie mechanizmów weryfikacji obowiązku aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pie-4. 
lęgniarki i położne.
Wdrożenie systemu akredytacji podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.5. 
Opracowanie zmian do przepisów prawnych dotyczących zwolnienia pielęgniarek i położnych z opłat podatkowych 6. 
od kształcenia podyplomowego.

Stabilizacja warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnejIII. 

Opracowanie i wydanie opisów stanowisk pracy dla pielęgniarki i położnej.1. 
Opracowanie i wdrożenie standardu kompetencji pielęgniarskiej i położniczej menedżerskiej kadry kierowniczej na 2. 
poszczególnych szczeblach zarządzania.
Określenie i wprowadzenie w drodze legislacji poziomów wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych począwszy od 3. 
płacy minimalnej do poziomów zależnych od posiadanych kwalifikacji.
Określenie, w aktach prawnych, liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach 4. 
świadczeń zdrowotnych jako bezwzględnego kryterium finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicz-
nych.
Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja standardów w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa.5. 
Zintegrowanie działań samorządu zawodowego, PTP oraz konsultantów krajowych i wojewódzkich w dziedzinie 6. 
pielęgniarstwa i poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa w zakresie rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, 
poprawy jakości kształcenia, podniesienia prestiżu zawodów oraz poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek 
i położnych.
Zintegrowanie współpracy samorządu zawodowego ze stowarzyszeniami i towarzystwami zawodowymi.7. 

W marcu 2016 r. Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych zmienia siedzibę Izby przenosząc się z ul. Ks. Bogusława 30 
na ul. Kusocińskiego 16 LU1. Uroczyste otwarcie ma miejsce 12 maja w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarki. 

Minęło 25 lat, w kolejne lata wkraczamy ponownie z wielką nadzieją i zapałem. Chcemy i dążyć do tego będziemy, aby 
każda pielęgniarka i położna cieszyła się uznaniem społecznym, szacunkiem, była szanowanym profesjonalistą. 
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Zapewne wiele będzie zależało od nas samych - od naszych postaw, zachowań, podejmowanych decyzji. Jeszcze więcej 
od decyzji naszego Rządu, Ministerstwa Zdrowia. Doświadczenie lat ubiegłych mówi nam, że osoby mające wpływ na 
ważne decyzje dla naszego środowiska, rzadko są przychylne sprawom pielęgniarek i położnych. Pielęgniarka i Położna 
w dzisiejszy czasach w Polsce, to osoba z wyższym wykształceniem, często ze specjalizacją, świadoma swojej roli za-
wodowej i odpowiedzialności, jaka na niej spoczywa.

Drogie Koleżanki i Koledzy!

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

Minęło 25 lat… Samorządność i niezależność wyjątkowych zawodów pielęgniarki i zawodu położnej, która niegdyś była 
marzeniem – spełniła się.

Nasuwa się pytanie, czy 25 lat to dużo, czy mało? …

Ze względu na duże natężenie pracy, był to trudny czas walki o stworzenie samorządu, jego budowanie, kształtowa-
nie i utrzymanie, walki o godność pacjenta. Zbudowaliśmy zaufanie zawodowe, jedność naszego środowiska, naszych 
wartości. 

Przed nami kolejne lata intensywnej pracy, po 25 latach istnienia samorządu jest więcej niepewności, niż pewności. 
Niejasna jest perspektywa rozwoju naszych zawodów. Wykonujemy zawody będące zawodami zaufania publicznego, 
regulacje ustrojowe zapisane są w Konstytucji RP. Są to zawody o wyjątkowych kompetencjach, to my jesteśmy z pa-
cjentami od czasu przed koncepcji, poprzez życie łonowe, poród, dzieciństwo, adolescencję, dorosłość, wiek dojrzały 
i starość - aż po śmierć, w każdym momencie zdrowia i choroby towarzyszymy członkom naszego społeczeństwa.

VII kadencja to czas obrony, walka o naszą niezależność, która jest realnie zagrożona. Musimy walczyć zarówno dla do-
bra pacjentów, jak i przyszłych pokoleń pielęgniarek i położnych. Żadne uprawnienia nie są dane raz na zawsze, trzeba 
o nie walczyć wspólnie. 

Nowy pomysł Ministra Zdrowia o utworzeniu zawodowych szkół pielęgniarskich niweczy 25 lat pracy nad rangą zawodu! 
My pielęgniarki i położne stanowczo sprzeciwiamy się takim pomysłom, jak i zmianom w naszej ustawie o zawodzie 
pielęgniarki i położnej bez przeprowadzenia konsultacji ze środowiskiem.

Dzisiejszy dzień to wielkie święto, chcielibyśmy, aby był pełen przyjemnych, dobrych i radosnych wydarzeń. Żebyśmy 
mieli poczucie,że to jest nasze miejsce na ziemi,a wybórzawodu był trafiony, zaś my jesteśmy dumni z wykonywania 
takich zawodów.

Życzę sobie i całemu środowisku, aby kolejny kryzys został zamieniony na sukces.

Z okazji Jubileuszu zaś nam wszystkim życzę wytrwałości, entuzjazmu oraz kreatywności i umiejętności wykorzysty-
wania cennych doświadczeń.

Gabriela Hofman – Przewodnicząca Rady
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RELACJA ZE SREBRNEGO JUBILEUSZU NASZEGO SAMORZĄDU

Dnia 28 listopada 2016 roku w Szczecinie odbyła się 
bardzo miła uroczystość dla wszystkich pielęgnia-
rek i położnych. Świętowano srebrny jubileusz po-

wstania Samorządu Pielęgniarek i Położnych. 25 lat temu 
marzenia o samorządności i niezależności stały się rze-
czywistością. Obchody odbywały się w gościnnych pro-
gach Opery na Zamku Książąt Pomorskich.

Na uroczystość zostali zaproszeni Goście między innymi: 
Koleżanki i Koledzy, którzy tworzyli Samorząd Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych, Pani Prezes NRPiP Zofia Małas 
oraz Przewodniczące zaprzyjaźnionych z naszą Okręgo-
wych Izb Pielęgniarskich, osoby pracujące na rzecz naszej 
Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, parlamen-
tarzyści, osoby współpracujące z SIPiP, przedstawiciele 
Stowarzyszeń, Towarzystw, Związków Zawodowych, firm, 
przedstawiciele lokalnych mediów, osoby zaprzyjaźnione 
oraz my przedstawiciele najpiękniejszych zawodów - pie-
lęgniarki, pielęgniarze, położne i położni.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem przez Chór 
Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych „Ody do ra-
dości”. Następnie Pani Przewodnicząca Gabriela Hofman 
otworzyła uroczystość obchodów 25-lecia Samorządu 
Pielęgniarek Położnych. Na scenę został wprowadzony 
Sztandar SIPiP, odśpiewano Hymn Pielęgniarski. 

Obecna Przewodnicząca Rady VII Kadencji Gabriela Hof-
man przedstawiła Koleżankom i Kolegom oraz licznym 
Gościom historię powstawania Samorządu Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych oraz Szczecińskiej Izby Pielę-
gniarek i Położnych. 

Kolejnym punktem obchodów 25-lecia był wykład inaugu-
racyjny wygłoszony przez prof. Sławomirę Annę Gruszew-
ską. Po tym bardzo żywiołowym i pasjonującym występie 
nadszedł czas na wspomnienia i uhonorowanie osób, 
dzięki którym możemy celebrować to święto. Pierwszą 
odznaczoną osobą była Pani Maria Matusiak, którą uho-
norowano Odznaką Honorową SIPiP II stopnia, którą przy-
znaje Komisja Oznaki Honorowej SIPiP. 

Następnie uhonorowano Jubileuszowym Medalem osoby, 
które tworzyły samorząd, a teraz pracują na rzecz jego roz-
woju. Także tych, którzy wspomagają Szczecińską Izbę Pielę-
gniarek i Położnych i z nią współpracują. Medale otrzymały:

Włochal Teresa, Świętochowska Ewa, Pentela Józefa, 
Proch Danuta, Szawana Halina, Jankowska Apolonia, Ko-

lańczyk Halina, Martynowicz Jacek, Gąsior Helena, Taba-
szewska Anna, Chwałek Wanda.

Piękny okolicznościowy medal otrzymały także: Prezes 
NRPiP Małas Zofia oraz Przewodniczące Okręgowych Izb 
Pielęgniarek i Położnych. Kolejną grupą uhonorowaną były 
osoby pracujące na rzecz Samorządu Zawodowego Pie-
lęgniarek i Położnych: Matusiak Maria, Tyczyńska Ilona, 
Smolarek Krystyna, Sitko Zygmunt, Pelkowska Alicja, Król 
Anna Maria, Czesnowicka Jadwiga Barbara, Woźnicka Jo-
anna, Cerzniewska Zofia, Kacprzak Ewa, Kaziszko Krysty-
na, Krajczyńska-Kusek Iwona, Kubicka Izabela, Piasecka 
Izabela, Smalec Maria, Grochowska Danuta, Kaczmarek 
Marzena, Kalisz Dorota, Leśniak Bożenna, Mańka Beata, 
Tuszyńska- Stasiak Jolanta, Burzyńska Barbara, Głowac-
ka Ewa, Grzegórzek Teresa, Jasik Maciej, Marciniak Rena-
ta, Rak Barbara, Kobek Agata, Reichert Elżbieta, Smoliń-
ska Elżbieta, Trzepiałowska Iwona, Wiśniewski Mariusz, 
Zamojska-Kościów Ewa.

Kolejni uhonorowani goście to przedstawiciele instytucji, 
Stowarzyszeń, Towarzystw, Związków Zawodowych, firm 
oraz lokalnych mediów współpracujących ze Szczecińską 
Izbą Pielęgniarek i Położnych: Cieśla Mariola, Bugajska 
Beata, Ruczyński Dariusz, Kupiński Wiesław, Borowiak 
Hanna, Dołęgowska Barbara, Liberadzki Bogusław, Gorz-
kowicz Bożena, Szymankiewicz Małgorzata, Berezowska 
Elwira, Kaczmarek Iwona, Rusinowicz Gabriela, Fabian 
Wiesława, Czekalińska Agata, Szczerski Grzegorz, ks. 
Knapik Dariusz, ks. Leśniak Eugeniusz, ks. Mędrek To-
masz, Zborzil Iwona, Małecki Artur, Sakowicz Rafał, „Głos 
Szczeciński”, Polskie Radio Szczecin, „Kurier Szczeciń-
ski”, TVP Szczecin.

 Następnie wielu zacnych Gości zabrało głos, życząc 
z okazji naszego Jubileuszu wszystkiego najlepszego, 
dalszego dobrego rozwoju pielęgniarstwa. Przekazano 
także wiele życzliwych słów pod adresem pielęgniarek 
i położnych. Były uściski i kwiaty na ręce Przewodniczącej 
Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Gabrieli 
Hofman. 

Bardzo miłym akcentem uroczystości był występ naszych 
koleżanek, czyli Chóru Szczecińskiej Izby Pielęgniarek 
i Położnych pod dyrekcją Agaty Czekaliśkiej. Nasze ko-
leżanki zaśpiewały kilka utworów w bardzo żywiołowym 
wykonaniu. Oficjalną część uroczystości zakończyło wy-
prowadzenie sztandaru.
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Wszyscy Goście i uczestnicy zostali zaproszeni na spek-
takl „Zemsta Nietoperza” oraz poczęstunek w Galerii Połu-
dniowej, gdzie można było zapoznać się z historią Szcze-
cińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, którą przedstawia 
Kronika oraz wpisać się do księgi pamiątkowej. Uroczy-
stość obchodów 25-lecia powstania Samorządu Pielę-
gniarek i Położnych to bardzo ważna data dla naszego 
Samorządu, a także każdej pielęgniarki i położnej. To wła-

śnie 25 lat temu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił 
ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych, aby mógł 
on reprezentować zawodowe, społeczne i gospodarcze 
interesy pielęgniarek i położnych. 

Magdalena Zyblewska – Komisja ds. biuletynu

KRYZYS ZDROWIA W OKŁADZIE Z SERCA

Był 28 dzień października 2016 roku. To właśnie on 
został wybrany na celebrację obchodów 25 lecia 
założenia, trwania i działania SAMORZĄDU PIELĘ-

GNIAREK i POŁOŻNYCH. Widownia szczecińskiej Opery na 
Zamku zapełniała się powoli. Zajęłam miejsce w pierw-
szym rzędzie, nie bez powodu, chociaż komfort oglądania 
tego, co może się dziać na scenie jest najlepszy z wyż-
szych rzędów. 

W związku z tym, że przyjęłam zaproszenie wygłosze-
nia z tej okazji okolicznościowego referatu, wybór miej-
sca miał dla mnie charakter strategiczny: zabezpieczał 
szybki i łatwy dostęp do sceny. Wybrałam i sformułowa-
łam temat wystąpienia. Pierwsza jego składowa:” kryzys 
zdrowia”, była oczywista i mieściła się w granicach repre-
zentowanej przeze mnie dyscypliny naukowej, jaką jest 
psychologia, natomiast druga, już niekoniecznie. Uwie-
dziona brzmieniem połączonych słów: „okład z serca”, nie 
przypuszczałam, że zetknę się z problemem jego zdefi-
niowania, nazwania, czy określenia. Wyjaśnienie pierwszej 
części tematu : „kryzys życia”, mieściło się w klasycznym 
rozumieniu pojęcia kryzysu, interpretowanego jako: zwrot, 
walka, napięcie lub zmiana. Ale wykorzystanie tych ogól-
nie przyjętych określeń, dotyczących jego obszaru oka-
zało się niezbyt trafne, w zderzeniu z „okładem z serca”. 
Dlatego też „kryzys” w kontekście utraty zdrowia pacjenta 
nabrał nieco innego wymiaru. Zadając sobie pytanie:” jak 
go pokonać ?”, odrzuciłam jego klasyczną interpretację. 
Aby opanować kryzys zdrowia pacjenta (prócz koniecz-
nych, stosowanych wobec niego rodzajów terapii), trzeba 
spróbować WYDOBYĆ GO ZE STREFY LĘKU. Kryzys zdro-
wia, to w pierwszej kolejności KRYZYS LĘKU: wszech-
obecny, wszechogarniający i stały. Powoduje brak wiary 
w możliwość pozytywnej zmiany, opóźnia adaptację do 

nowej sytuacji i prowokuje serię transcendentalnych py-
tań. „Dlaczego mnie to spotkało?” „Co ja takiego zrobi-
łem, że muszę tak cierpieć?” „Jak to możliwe, że mogę 
przedwcześnie stracić życie?” Na żadne z tych pytań nie 
ma ani satysfakcjonującej, ani prawdziwej odpowiedzi. 

Bo to przykra, bolesna i trudna do zaakceptowania ŻY-
CIOWA NIESPODZIANKA, która nas dopada bez zaprosze-
nia. Tak więc KRYZYS ZDROWIA, to wyjątkowy rodzaj lęku 
wspierający się na dwóch silnych filarach: SAMOTNOŚCI 
i ROZPACZY. Czy te filary, mogą ulec likwidacji? Mogą, ale 
tylko pod warunkiem, że jak najszybciej podejmiemy dzia-
łanie w obrębie pierwszych trzech podstawowych kroków, 
aby może nie od razu się rozpadły, ale przynajmniej nieco 
się zachwiały. KROK PIERWSZY polega na uświadomieniu 
pacjentowi (sobie również), że w życiu są (prócz wielu in-
nych ważnych i niesamowitych) dwa najważniejsze dni : 
pierwszy, to DZIEŃ NARODZIN, a drugi, to ten, w którym 
odkryliśmy PO CO. Z pierwszym nie mamy żadnego pro-
blemu, gdyż został raz i na zawsze ustanowiony, czcimy 
go raz w roku, spraszając wybranych na naszą tradycyj-
ną uroczystość. Ale z uzmysłowieniem sobie ważności 
i obszaru zadań do wykonania, związanych z tym drugim 
dniem, kłopotów jest sporo. 

Najczęstsza przeszkoda, to brak wiary we własne możli-
wości, niepokój przed oceną i krytyką, a także własne leni-
stwo, nieśmiałość i wycofanie. A czasem nadgorliwość, ab-
solutne dążenie do perfekcji i wymaganie od siebie wciąż 
więcej, więcej i więcej. Oczywiście, że nie jestem przeciwna 
rozwojowi, zdobywaniu i poprawianiu projektu własnego 
życia. Powinniśmy jednak pamiętać, że zabieganie tylko 
o jakąś jedną sferę naszego życia może być niebezpiecz-
ne. Bo jeśli w jakiejś przestrzeni jest nas bardzo dużo, to 
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w innej jest nas mniej, albo nie ma nas wcale. Natura lubi 
równowagę i nie możemy z nią toczyć walki, bo przegra-
my. Często odnosimy wrażenie, że postępujemy mądrze, 
jesteśmy nie do zastąpienia i wieczni…Ale to nieprawda. 
Ośrodek łaknienia w mózgu błaga o zaprzestanie spoży-
wania produktów niezdrowych i podejrzanych ( jeśli cho-
dzi o świeżość i sposób ich przygotowania), ale receptory 
wzroku, smaku i węchu, komunikują coś innego: „dokończ 
golonkę i popij piwem, no popij!” Co zrobimy? 

Dokończymy i popijemy! Boiska, siłownie, baseny, korty, 
to najczęściej przestrzenie niezbyt często odwiedzane. 
Nasze kochane czworonogi czasem wiele godzin czekają, 
aż wyprowadzą nas przynajmniej na krótki spacer. Doba 
ma za mało godzin, aby wywiązać się z zadań. Ale jakoś 
dajemy radę, pocieszając się faktem, że przecież więk-
szość ma taki sam problem. Objawy stresu zagłuszamy 
i pozornie niwelujemy używkami i z trudem przeczołguje-
my się do następnego dnia. Nasz organizm, wielokrotnie 
informuje i ostrzega o radykalnej potrzebie zmiany, ale 
go ignorujemy, póki nas nie zastopuje, odbierając nam 
radość cieszenia się dobrym zdrowiem. Wtedy ogarnia 
nas ROZPACZ i SAMOTNOŚĆ pozostawania z problemem, 
w którym tylko my odczuwamy cierpienie, ból i ogranicze-
nie naszej twórczej wolności i samowystarczalności. Dla-
tego uświadomienie sobie ważności drugiego dnia: „JAKI 
JEST MÓJ CEL, ZADANIE DO WYKONANIA”, jest niezmier-
nie istotne, gdyż chroni nas przed zbędną utratą energii 
i podążaniem za czymś, co nie wchodzi w zestaw zadań, 
które zbliżają nas do poznania tego magicznego: „PO CO 
(?)”tu jesteśmy. Tak wiec w pierwszym kroku, musimy 
sprawdzić, czy nasz pacjent ma świadomość swojego 
drugiego najważniejszego dnia w życiu, oczywiście jeśli 
pozostajemy z nim w logicznym kontakcie. KROK DRUGI, 
dotyczy BLOKADY PRZESZŁOŚCI. O co w nim chodzi? Szu-
kanie w przeszłości błędów, kolejny raz ich emocjonalne 
przeżywanie, nie należą do zabiegów pozytywnych i twór-
czych, gdyż nie rokują pozytywnej zmiany. 

Przeszłość była wczoraj i już się stała, nie można jej ani 
poprawić, ani zmienić. Możemy do niej wracać bez ogra-
niczeń, tylko wtedy, gdy zdarzenia były emocjonalnie 
cenne, wartościowe i piękne. Jeżeli jednak takie nie były, 
to przywoływanie ich i ciągłe wpatrywanie się w nie nam 
szkodzi. Traumatyczne, trudne zdarzenia z przeszłości, 
stanowią jedynie zbiór informacji pod hasłami: DOŚWIAD-
CZENIE, OSTRZEŻENIE i UWAŻNOŚĆ. Ponowne rozpatry-
wanie i cofanie się do przeżytych trudnych chwil, prowo-
kuje bałagan w teraźniejszości i dopuszcza przeoczenie 
istotnych zdarzeń w przyszłości. Bezpośrednio z krokiem 
drugim wiąże się KROK TRZECI, dotyczący czasu. Najczę-
ściej go mamy za mało. Ale to nie jest prawda. Jest go 
wystarczająco dużo, gdy uświadomimy sobie jego dwu-
poziomowy wymiar: TERAZ i ZA PÓŹNO. Ale funkcjonowa-
nie w tych dwóch wymiarach jest dość trudne: wciąż coś 

przekładamy, odraczamy, omijamy, aż wreszcie to traci-
my. Nie można zacząć walczyć o zdrowie, o jakość życia 
później, za chwilę. Jeśli musimy nad czymś zapanować, 
coś zmienić, udoskonalić, to natychmiast. Pacjent musi 
mieć tego świadomość. Oczywiście będzie walczył o swoją 
strefę komfortu i odmawiał jej opuszczenia. Bo wszystko, 
co nowe, inne, niespotykane może przerażać, ale to nie 
znaczy, że nie należy tego spróbować, dotknąć i doświad-
czyć. Wystarczy mu tylko uświadomić, że jest w stanie to 
zrobić, bo jego mózg dysponuje prawie 170 kilometrami 
neuronalnych połączeń, więc niech nie twierdzi, że coś 
jest niewykonalne. Stawiaj mu coraz to nowe zadania 
i wzmacniaj jego wysiłki OKŁADEM z SERCA. Czym jest 
okład z serca? To EMOCJONALNY TRANSPORTER (prze-
kaźnik, nośnik) składający się z określonego zachowania 
i zestawu pojęć (haseł, zdań), sugerujący i uaktywniający 
ROZWIAZANIA POZA OCZYWISTOŚCIĄ. 

Stosując emocjonalne transportery, jesteś w stanie udo-
wodnić pacjentowi, że jego życie (nawet w tym trudnym 
momencie doświadczania bólu i cierpienia) jest prezen-
tem, który należy przyjąć i rozpakować z dumą, szacun-
kiem i czułością, dokładnie mu się przyjrzeć (ze spokojem 
i uważnością), aby wciąż się nim zachwycać. Zbudowa-
łam emocjonalne transportery z okazji WASZEGO JUBI-
LEUSZU. Niech WAM towarzyszą w wysiłkach ratowania 
ludzkiego życia, niech WAS wspierają i zostaną z WAMI na 
zawsze. OTO ONE:

STOSUJ STRATEGIĘ POZA OCZYWISTOŚCIĄ1. 
WSKAZUJ TYLKO MOCNE STRONY PACJENTA I OD 2. 
CZASU DO CZASU SIĘ NIM ZACHWYCAJ
WYJDŹ POZA WŁASNE STANDARDY I WŁASNĄ STREFĘ 3. 
KOMFORTU
NIE DOPUSZCZAJ ZWĄTPIENIA NAWET WTEDY, GDY 4. 
WYNIKI BADAŃ NIE BĘDĄ ROKOWAĆ SUKCESU
ZAPEWNIJ PACJENTOWI SWOJĄ UWAŻNOŚĆ I OBECNOŚĆ5. 
NIE USTAWAJ W POSZUKIWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ6. 
BĄDŹ JEGO STRAŻĄ PRZYBOCZNĄ7. 
NIE OCENIAJ GO, TYLKO SLUCHAJ I PATRZ8. 
POCHYL SIĘ Z POKORĄ NAD JEGO KRYZYSEM9. 
WCIĄŻ STAWIAJ PYTANIE: „JAKBY TO BYŁO, GDYBY 10. 
UDAŁO SIĘ URATOWAĆ MU ŻYCIE?”

Gdy zastosujesz te transportery, jego serce nie odmówi ci 
współpracy: bić będzie miarowo, zdecydowanie i zapewne 
długo.

Prof. Sławomira Anna Gruszewska 
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