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KOMUNIKAT W SRAWIE DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA OC 
 
Dotyczy kontynuacji współpracy PZU z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych 
Ziemi Sieradzkiej w zakresie zbiorowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
pielęgniarek i położnych w okresie od 1.03.2019 r. do 28.02.2021r. Ogólne warunki 
ubezpieczenia dostępne są na stronie www.oipipsieradz.pl 

  
OFERTA zasad współpracy na kolejny 2 – letni okres. 
 

Podstawa prawna: 
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych 
ustalone uchwałą UZ/427/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi 
uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej 
 
Zakres ubezpieczenia   
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za 
szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego 
zawodu pielęgniarki lub położnej, w tym odpowiedzialność cywilna za szkody: 

1) Powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej 
2) wynikające z naruszenia praw pacjenta 
3) spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej 

 
PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej 
ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 
kontraktowa). 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego 
niedbalstwa. 
PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowym - wariant I 
(§ 7 owu). 
 
Okres ubezpieczenia:    od 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r.  
Suma gwarancyjna :    50.000 PLN (w odniesieniu do jednego ubezpieczonego) 
 
Składka: składka płatna jednorazowo za jednego ubezpieczonego 
w wysokościach:  

- 45 PLN (za okres udzielonej ochrony powyżej 1 roku) 
- 23 PLN (za okres udzielanej ochrony do 1 roku) 
 
Dla każdego ubezpieczonego zostanie wystawiona oddzielna, imienna polisa. 
 
Obowiązkowe ubezpieczenie OC pielęgniarek i położnych wykonujących 
działalność leczniczą 
 

1. Podstawa prawna : ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).  

2. Podmiot ubezpieczenia : Obowiązek ubezpieczenia dotyczy podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, którymi są (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy 
o działalności leczniczej): pielęgniarki/położne wykonujący zawód (praktykę 

zawodową) w ramach działalności leczniczej, o której mowa w art. 5 ustawy 
o działalności leczniczej.  

3. Suma gwarancyjna : Minimalna  30.000 euro na jedno zdarzenie i 150.000 
euro na wszystkie zdarzenia.  

 

http://www.oipipsieradz.pl/
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Dobrowolne ubezpieczenie OC pielęgniarek i położnych – nadwyżkowe 
 
Podstawa prawna: 
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych 
ustalone uchwałą UZ/427/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi 

uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. 
 
Zakres ubezpieczenia   
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za 
szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego 
zawodu pielęgniarki lub położnej, w tym odpowiedzialność cywilna za szkody: 

1. powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej, 
2. wynikające z naruszenia praw pacjenta, 
3. spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej. 

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej 
ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 

kontraktowa). 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego 
niedbalstwa. 
PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w  wariancie II (§ 8 owu). 
 
W wariancie II umowę ubezpieczenia można zawrzeć w zakresie podstawowym albo 
w zakresie rozszerzonym. 
 
W zakresie podstawowym – wariant II, PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie wyrządzone przez 
ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej w tym 
także wykonywaniem zawodu w ramach działalności leczniczej, w zakresie: 

1. nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą;  

2. objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które 
nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej 
(ubezpieczenie nadwyżkowe). 

 
W zakresie rozszerzonym – wariant II, PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone 
w związku z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej w tym także 
wykonywaniem zawodu w ramach działalności leczniczej oraz w związku 
z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności, w zakresie: 

1. nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą;  

2. objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które 
nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej 
(ubezpieczenie nadwyżkowe). 

Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym 
w wariancie II jest zawarcie z PZU umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 
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NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH TO 

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW 
 

 
 

 
7 lutego 2018 r. na konferencji NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH TO NIE FIKCJA – TO KONIECZNOŚĆ, zorganizowanej przez Naczelną 
Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek 
i Położnych, na której obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia 
i Narodowego Funduszu Zdrowia, eksperci wyjaśnili wątpliwości i rozwiali niepokoje 
dotyczące wprowadzenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.  
 
Obowiązują one od 1 stycznia 2019 r. Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych zaznaczyła, iż odpowiednia obsada pielęgniarska 
gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów. Podkreśliła, że normy zatrudnienia nie są 
nowym rozwiązaniem – historia ich obowiązywania sięga blisko dwudziestu lat. 
 
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
Krystyna Ptok  wskazała, iż szpitale powiatowe nie powinny mieć problemu 
z wypełnieniem norm, za to największe potrzeby w tym zakresie mają szpitale 
wojewódzkie i instytuty. Są co prawda miejsca w kraju, gdzie pielęgniarek jest za 
mało w stosunku do nałożonych wymogów, jednak w ostatnich latach sytuacja 
kadrowa się poprawia. Dane pochodzące z Centralnego Rejestru Pielęgniarek 

i Położnych wskazują, że zwiększa się liczba osób otrzymujących prawo do 
wykonywania zawodu. 
 
Jak wskazał Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia kontrolowany 
będzie sposób wypełniania tych norm przez podmioty lecznicze. 
 
Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podkreślała, że zjawisko likwidacji 
łóżek, o których szeroko rozpisują się teraz media, jest zjawiskiem 
marginalnym (poniżej 2%), a wprowadzenie wystandaryzowanych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych gwarantuje jakość opieki i bezpieczeństwo 
pacjentów oraz samych pielęgniarek. 
 
Zapis wideo transmisji jest dostępny na stronie: 

http://nipip.pl/konferencja-prasowa-naczelnej-izby-pielegniarek-i-poloznych-
dotyczaca-norm-zatrudnienia-pielegniarek-i-poloznych/ 
 
 
 
 

http://nipip.pl/konferencja-prasowa-naczelnej-izby-pielegniarek-i-poloznych-dotyczaca-norm-zatrudnienia-pielegniarek-i-poloznych/
http://nipip.pl/konferencja-prasowa-naczelnej-izby-pielegniarek-i-poloznych-dotyczaca-norm-zatrudnienia-pielegniarek-i-poloznych/
http://nipip.pl/normy-7-02-2019/konferencja-2/
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Rys historyczny norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
 

1. Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych są w Polsce określane od roku 1987 
i zapisane w wytycznych MZiOS w sprawie docelowych wskaźników zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych. 

2. W roku 1999 normy tworzy się rozporządzenie MZ w sprawie sposobu ustalania 

minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki 
zdrowotnej. Podstawą wyliczenia liczby pielęgniarek i położnych w oddziałach – 
skomplikowany wzór i liczenie czasu wykonywanych czynności przez pielęgniarki 
i położne 

3. Kolejna zmiana rozporządzenia w roku 2012 zmieniła sposób obliczania 
minimalnych norm zatrudnienia w oparciu o kategoryzację pacjentów. Modyfikacji 
uległ czasochłonny dla pielęgniarek i położnych i nieobiektywny sposób liczenia, 
dający większą swobodę w dopasowywaniu liczby pielęgniarek i położnych do 
potrzeb pracodawcy a nie pacjentów. 

4. 1 stycznia 2019 roku– wprowadzenie w rozporządzeniu w/s świadczeń 
gwarantowanych w lecznictwie szpitalnym prostego i szybkiego sposobu wyliczenia 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Dokument ten wskazuje 
wymiar etatu w przeliczeniu na łóżka na oddziałach oraz kwalifikacje personelu 

pielęgniarskiego i położniczego. Normy zatrudnienia na oddziałach zachowawczych 
wynoszą 0,6 na łóżko, 0,7 – na oddziałach zabiegowych i 0,8 na oddziałach 
pediatrycznych. Sposób ten nie angażuje pielęgniarek i położnych w proces liczenia, 
czas, który temu poświęcały, mogą teraz wykorzystać na realizację świadczeń na 
rzecz pacjenta. 
 
Przy ustalaniu metody wskaźnikowej minimalnych norm zatrudnienia wzięto pod 
uwagę  rekomendacje Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), 2006 r. –
Odpowiednia obsada pielęgniarska ratuje życie, metodologię Metody belgijskiej, 
zawodowej i kategoryzacji przy uwzględnieniu średniego % wykorzystania łóżek. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

INFORMACJA ODNOŚNIE ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT 
 

1. Wysokość składki członkowskiej 
Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 

20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki 
członkowskiej oraz zasad jej podziału dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, 
położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej 
praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do 
opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek 
i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych 
wysokość składki wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego. 
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
18 stycznia 2019r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018r. wyniosło 5071,25 zł. 
Wobec powyższego wysokość składki dla osób wymienionych powyżej 
 wynosi 38,03 zł. 
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2. Działalność lecznicza 
Zgodnie z art. 105 ust 1. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. 
(Dz.U.2018.2190 tj.) wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej: 
1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej “Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do 
rejestru – w przypadku lekarza lub pielęgniarki, 
– zaokrąglonej w górę do pełnego złotego. 
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
18 stycznia 2019r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłaty nagród z zysku w 2018 r. wyniosło 4851,61 zł. 
Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 98,00 zł. 
Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 
15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2018.2190 t.j.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie 
stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1. 
Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 49,00 zł. 
 

3. Wniosek o wpis/wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
 
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
18 stycznia 2019r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2018r. uprzejmie informuję, iż 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród 
z zysku w 2018r. wyniosło 4851,61 zł. 
Wobec powyższego zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej z dnia 15 lipca 2011r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.) „Wysokość 
opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły 
rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 
obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego 
złotego”, wysokość opłaty za wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych w roku 2019r. wynosi 292,00 zł. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

I KRAJOWA KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 

„Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019” 

 
 
W dniach 7 – 8 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyła się I KRAJOWA 
KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ „Nowe wyzwania 
pielęgniarstwa w 2019”. 
O sukcesie wydarzenia świadczy nie tylko duża liczba uczestników – blisko 500 
osób – reprezentujących Pielęgniarską Kadrę Zarządzającą z całej Polski, ale również 
najwyższy poziom merytoryczny wykładów i doskonała organizacja wydarzenia. 

Dwudniowa konferencja naukowa została zainaugurowana uroczystym 
wykładem Pani dr Grety Kanownik – Dyrektora Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych Ministerstwa Zdrowia pt.: Kompetencje pielęgniarek i położnych – 
uprawnienia i korzyści dla systemu ochrony zdrowia. Dokumentowanie świadczeń 
pielęgniarskich – e-narzędzia. 
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W dalszej części konferencji wykład na temat Przywództwo w pielęgniarstwie oparte 
na kompetencjach – który był wstępem do dyskusji panelowej z udziałem ekspertów 
– wygłosiła Pani dr hab. Maria Kózka – Konsultant Krajowy w dziedzinie 
pielęgniarstwa. 
 
W panelu ekspertów na temat „Pielęgniarka jako lider systemu opieki zdrowotnej” 

udział wzięły: 
Ewa Majsterek – Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia 
Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
dr Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
dr Marzena Barton – Prezes Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa 
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. GUM – Prodziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa GUM, Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa 
Krystyna Ptok –Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych,  
dr Dorota Kilańska – Dyrektor ENRF, UM w Łodzi 
dr Beata Wieczorek-Wójcik, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Szpitale Pomorskie Sp. 
z o.o. – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie 

Iwona Ługowska, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie. 
 
Drugi dzień konferencji to kontynuacja tematów związanych z zarządzaniem 
i edukacją personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych oraz wykłady 
z obszaru onkologii, neurologii i chirurgii. W drugim dniu wspierali nas szczególnie: 
dr hab. n. med. Dawid Murawa, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Onkologii 
Chirurgicznej, Katedra Chirurgii i Onkologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ, 
Ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie i Pani 
Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych 
przybliżając nam fakty i mity dotyczące leczenia pacjenta onkologicznego, radzenia 
sobie z zastrzeżeniami pacjenta oraz żywienia pacjenta jako integralna część 
leczenia onkologicznego. 
 
W bloku neurologicznym mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Lilii Kimber-
Dziwisz, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych, dr n. med. Andrzeja Opuchlika z Katedry i Kliniki 
Neurologii, WUM oraz dr n. med. Aleksandry Szulman - Wardal z Zakładu 
Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UG, Kierownika Pracowni Psychologicznej 

Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Ciekawe tematy i opisywane przypadki 
poruszały zagadnienia z zakresu zapotrzebowania białkowo-energetycznego 
pacjenta neurologicznego, pielęgnacji pacjenta po udarze oraz komunikacji 
w relacjach zawodowych. 
 
W obszarze chirurgii prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Prezes POLSPEN, Ilona 

Kawa ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie szeroko omówili ERAS – protokół 
kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia pacjenta,       
a dr n. med. Halina Nowakowska z Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie, 
Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich, GUM zaprezentowała jak skutecznie 
edukować personel pielęgniarski. 
 
 

W konferencji brali udział również członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych Ziemi Sieradzkiej. 
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KOMUNIKAT 

skierowany do Pielęgniarek i Położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły 
szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia 
podyplomowego Interrete sp. z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4 

Uprzejmie informujemy, że należy zgłosić się do właściwej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych, której są Państwo członkiem w celu przekazania na piśmie 
informacji dotyczącej: 

- daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia zgodnie z harmonogramem szkolenia 
specjalizacyjnego w danej dziedzinie pielęgniarstwa, posiadania karty specjalizacji 
w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) lub w formie papierowej, złożenia 
wniosku o dopuszczenie do egzaminu państwowego. 

Powyższe informacje pozwolą na rozpoznanie skali problemu jak również umożliwią 
podjęcie działań związanych z kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego na podstawie 
§ 4 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016r. 1761). 

 
                                                                                               Anna Augustyniak 
                                                                                          Przewodnicząca ORPiPZS 
 

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

PIELGRZYMKA DO GROBU SŁUGI BOŻEJ STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ 

 

 

W dniu 5 marca 2019 r. miała miejsce pielgrzymka do 
grobu Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, znajdującego 
się w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Łodzi przy ul. Kościelnej 8/10, gdzie była sprawowana 
Msza Święta koncelebrowana przez Biskupa Adama Lepę 
w godzinę Miłosierdzia Bożego tj. o godz. 15.00. Po Mszy 
Świętej zostały złożone kwiaty przy grobie Stanisławy 
Leszczyńskiej. W ww. uroczystościach brali udział 

przedstawiciele okręgowych izb pielęgniarek i położnych 
z całej Polski. Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
Ziemi Sieradzkiej reprezentowała Pani Hanna Malik – 
Wiceprzewodnicząca ORPiPZS.  

Stanisława Leszczyńska - położna (ur. 8 maja 1896r. w Łodzi, zm. 11 marca 1974r. 
w Łodzi) w czasie II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym 
Auschwitz – Birkenau odebrała ponad 3 tys. porodów i odmówiła wykonania 
rozkazu mordowania tych dzieci. Ani jedno dziecko nie urodziło się martwe. Nie 
umarła też żadna rodząca. Swoje przeżycia obozowe Stanisława Leszczyńska opisała 
w książce noszącej tytuł „Raport położnej z Oświęcimia”. 

W 1992 r. rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. W 1996 r. trumnę z doczesnymi 
szczątkami Stanisławy Leszczyńskiej przeniesiono z cmentarza do krypty Kościoła 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Bałutach, która znajduje się pod 
kaplicą Matki Boskiej Łódzkiej. 

                                                                                          Hanna Malik 
                                                                              Wiceprzewodnicząca ORPiPZS 
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Szanowni Państwo 
 

 

            W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych 

serdecznie zapraszam na 

 

VI Ogólnopolską Konferencję Naukową 

" Pielęgniarstwo Pediatryczne Nowe Wyzwania" 

w dniach 10-11.06.2019 r. w Ostródzie. 
 

 

 

Wszystkie osoby chętne do podzielenia się swoimi osiągnięciami 
zawodowymi, innowatorskimi metodami pracy, czy analizą 

przeprowadzonych badań zachęcamy do zgłaszania się z wystąpieniem 

w sesji otwartej do dnia 30.03.2019 r. 

              

Szczegółowe informacje o  konferencji oraz zasady rejestracji znajdują się 
na stronie www.pspp.eu 

 

Tematy swoim zakresem obejmować będą opiekę nad dzieckiem od dnia 

narodzin do pełnoletniości, zarówno w środowisku szpitalnym jak 

i domowym.   
 

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie tematyce zapobiegania 

zakażeniom z możliwością udziału w warsztatach z obsługi kaniulacji 

naczyń obwodowych. 
 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
 

 

E. Dróżdż-Kubicka 

  Prezes PSPP  
 

 

 
 

http://www.pspp.eu/
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Kącik historyczny 
 

Odcinek IV. Pierwsze pielęgniarki „Starego Szpitala” 
w Sieradzu przy ul. Nenckiego 2 ciąg dalszy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dzisiejszym odcinku, w pierwszej jego 
części chcę przedstawić kolejne 

pielęgniarki, które pracowały w szpitalu 
przy ul. Nenckiego w okresie wojny i tuż 
po niej. W poprzednim wydaniu brakło 
trochę miejsca ze względu na obszerne 
wspomnienia. 

Dwie pierwsze prezentowane koleżanki przyjechały do Sieradza z tzw. Kresów 
Wschodnich. Nigdy nie wróciły w swoje rodzinne strony. Nie miały tutaj swoich 
bliskich. Bardzo przyjaźniły się ze sobą i były dla siebie rodziną. Tutaj pozostały na 
zawsze. Oto one Anastazja Kot i Olga Stankiewicz. 
 
3. Pierwsze pielęgniarki „cywilne” pracujące w szpitalu w latach 1920-1952  
ciąg dalszy… 
 

 
 
 
 
 
 

 
Anastazja Maria Kot urodzona 11.08.1908 r. w Lubczy 
powiat Nowogródek. Córka Ignacego i Tatiany. W okresie  
I-ej wojny światowej straciła rodziców. Wychowywała się 
w sierocińcu w Swisłoczy, w Łęczycy, a od 1923 r. 
w Sieradzu. Tutaj w roku 1927 ukończyła Powszechną 
Szkołę Podstawową. W roku 1928 dostała się do 
Państwowego Seminarium Ochroniarskiego w Opatówku, 

w powiecie kaliskim. Po ukończeniu powyższej szkoły średniej pracowała jako 
wychowawczyni w przedszkolu robotniczym, aż do wybuchu wojny. W czasie wojny, 
pracowała jako pracownik fizyczny. W 1942 r. została zatrudniona w szpitalu 
w Sieradzu w charakterze pielęgniarki. Po nabyciu wiedzy i praktyki w dniu 
9 stycznia 1950 r. złożyła Państwowy Egzamin Pielęgniarski i dalej pracowała 

w szpitalu jako pielęgniarka dyplomowana, w oddziale zakaźnym. W dniu 
31 sierpnia 1969 r. przeszła na emeryturę. 
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Od lewej: Anastazja Kot i Zofia Szonertówna 
 

 
 

Anastazja Kot pochowana jest na sieradzkim cmentarzu parafialnym w sektorze F 4, 
rząd 13a, nr grobu – 1. Grobem opiekuje się koleżanka Janina Urbaniak 
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Olga Stankiewicz urodzona 13.08.1906 r. w Rumuni, 
w Sadowie córka Jana i Rozalii. Od 1908 r. zamieszkuje 
z rodzicami w miejscowości Jezierzan – Piłatkowo woj. 
tarnopolskie, od 1914 r. w Słobodzie Rungurckiej, 
powiat Peczemżyn, województwo stanisławowskie. 
Częsta zmiana miejsca zamieszkania wynikała 

z organizacji pracy ojca, który był kolejarzem. Szkołę podstawową ukończyła 
w Słobodzie, w 1918r. rozpoczęła naukę w państwowym ukraińskim gimnazjum 
typu klasycznego w Kołomyi, gdzie w 1926 r. zdała „dużą maturę”. We wrześniu 
1935r. wstąpiła do Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie w roku 1938 uzyskuje dyplom 
pielęgniarki. Od 01 maja 1938 r. do 30 września 1940 r. pracowała jako 

pielęgniarka odcinkowa w Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej im. Ignacego 
Mościckiego w Łodzi. Od 1 listopada 1940 r. do 31 lipca 1951 r. pracuje w szpitalu 
w Zduńskiej Woli pełniąc obowiązki przełożonej pielęgniarek. Z dniem 1 sierpnia 
1951 r. zostaje służbowo przeniesiona do pracy w szpitalu w Sieradzu, gdzie pracuje 
jako pielęgniarka odcinkowa w oddziale zakaźnym do 28.02.1969 r. tj. dnia 
przejścia na emeryturę. Jej rodzina pozostała na terenie Związku Radzieckiego i nie 
utrzymywała z nią kontaktu. Zmarła 24.02.1981 r. w wieku 75 lat.  
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Z archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymaliśmy zdjęcie 
z uroczystości wręczenia dyplomów pielęgniarskich w roku 1938. Na zdjęciu m.in. 
Olga Stankiewicz. 
 

 
 
Krakowska Szkoła Pielęgniarek doczekała się wielu opracowań w których m.in. 
znajdują się wykazy wszystkich absolwentek. Olgę Stankiewicz znajdujemy 
w wykazie absolwentów kursu 19 z roku 1938 pod nr 17. 
Niestety w dokumentacji Olgi Stankiewicz brak jest oryginalnego dyplomu 
pielęgniarskiego wydanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, znajduje się 
jedynie jego odpis, którego kopię poniżej prezentuję. 
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Olga Stankiewicz pochowana jest 
na sieradzkim cmentarzu 
parafialnym : sektor D2, rząd 1, 
nr grobu 12. Grobem opiekuje się 
kol. Janina Ławniczak. 
 

 
 
Koleżanki, pamiętajcie o tych dwóch grobach. 
 

Jeśli Ty nie zapalisz tam znicza, to kto. 
 
 
Kolejna koleżanka pielęgniarka, która pracowała w szpitalu przed wojną to: 
Kazimiera Janczak ur.14.08.1905 r. z.d. JAKUBOWSKA 
 
Niestety do dnia dzisiejszego nie odnaleziono dokumentów, które przybliżyłyby 
początki pracy zawodowej pani Kazimiery Janczak, bądź wniosły informację 
o ukończonych szkołach pielęgniarskich. W sieradzkim szpitalu pracowała od 
1935r. We wrześniu 1939 r. została zmobilizowana i przydzielona do Kompani X-ej 
Dywizji 31 Pułku Piechoty w Sieradzu Armii Łódź. Szlak bojowy p. Kazimiery 
prowadził przez Sieradz, Szadek, Łódz, Warszawę Mokotów i Saską Kępę. Tam 
w czasie bitwy dostała się do niewoli i została przewieziona wraz z innymi 
żołnierzami do Siedlec, z których szczęśliwie udało jej się zbiec i powrócić do 
Sieradza. W kolejnych latach okupacji pracowała w Szpitalu Miejskim w Sieradzu. 
Po wyzwoleniu w Przychodni Obwodowej, w poradni gruźliczej, w higienie szkolnej 
i w przedszkolu. W okresie długiej, bo prawie 53 –letniej aktywności zawodowej 
czynnie uczestniczyła w życiu środowiska pielęgniarskiego, przez wiele kadencji była 
członkiem Zarządu Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.  

Wiele czasu poświęciła pracy w Polskim Czerwonym Krzyżu. Odznaczona Srebrnym 
i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 
innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Była bardzo żywotną osobą, 
praca dawała jej napęd do życia, pracowała mimo emerytury, odeszła nagle. 
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Poniżej przedstawiam dwa zdjęcia na których dobrze rozpoznawalna jest pani 
Kazimiera Janczak. 
Pierwsze pochodzi z końcowych lat 40-tych minionego stulecia. 
 

 
 
Od lewej: Zofia Serediuk, NN, NN, Kazimiera Janczak, Edmunda Serwacińska 

 
Kolejne zdjęcie pochodzi z roku 1981, z uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od lewej: Stanisława „Lala” Jakubowska – lek.stomatolog, NN, NN, dr Krystyna Pukszto, 
Krystyna Liskowicz - technik pracowni Rtg, Elżbieta Wojnarowicz - przełożona 

pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, Kazimiera Janczak - pielęgniarka, Irena 
Szmaj – położna, Barbara Kanty – pielęgniarka, Teresa Pawęta – pielęgniarka, Zofia 
Pawlak - naczelna pielęgniarka ZOZ, Krystyna Olczyk- rejestratorka 

 

Na tym kończę opowieść o pielęgniarkach pracujących w latach 1920 -1952. 
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Odcinek V. Pielęgniarki Oddziałowe Oddziałów szpitalnych 

w latach 1952 -1991 
 
W dniu 22 lipca1952 r. oddano do użytku nową część szpitala przy ul. Nenckiego 2 
o czym pisałam już w odcinku nr 3. Wielu pracowników szpitala w wolnym czasie 

angażowało się w prace wykończeniowe sal szpitalnych i prace porządkowe 
w obrębie szpitala. Dowodem na to są m.in. poniższe zdjęcia. Nawet po latach 
należy docenić oddanie i serce tamtych ludzi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na zdjęciu pani Jadwiga Angermant – sekretarz 
Rady Zakładowej 
 

 
 

 
 

Inni pracownicy wykonujący czynności porządkowe. 
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W dalszej części opracowania przedstawiam pielęgniarki pracujące 
w poszczególnych oddziałach szpitalnych. Nie jest możliwe przedstawić wszystkie  
ponieważ, było ich bardzo wiele. Ograniczę się do prezentacji pielęgniarek 
oddziałowych, czasem tylko pielęgniarek odcinkowych, jeżeli jestem w posiadaniu 
ich zdjęć lub bliższych informacji dotyczących przebiegu ich pracy zawodowej. 
 

Oddział Internistyczny IV A- powstał w 1953 r.  

 
Lekarze Ordynatorzy : lek. med. Kazimierz Trybuchowski w latach 1953 -1978, 
lek. med. Jerzy Ruszkowski od 1978 r. do 1991 r. 
 
Pielęgniarki oddziałowe : 

 
 
 
 
 
 
 

Natalia Dudczak z/d Kicka – ur. 26.01.1926 r. 
w Rzymsku pow. Turek c. Andrzeja i Natalii. Szkołę 
Podstawową ukończyła w Strachocicach gm. Dobra. 
Podczas okupacji niemieckiej wywieziona na 
przymusowe roboty do Niemiec, gdzie pracowała 
w fabryce zbrojeniowej. Wiosną 1944 r. deportowana do 
Francji, gdzie ukończyła dwie klasy gimnazjum oraz     
1- roczną szkołę pielęgniarską. W roku 1946 wróciła do 

kraju. W dniu 03.03.1947 r. rozpoczyna prace w szpitalu w Sieradzu w oddziale 
wewnętrznym, w latach 1949 do 1958 pełni obowiązki pielęgniarki oddziałowej. 
W roku 1950 składa Egzamin Państwowy z Pielęgniarstwa w Warszawie uzyskując 
tytuł pielęgniarki dyplomowanej. W latach 1958 - 1963 pełni obowiązki pielęgniarki 
przełożonej, równocześnie w roku 1961 organizuje oddział chirurgii dziecięcej 
i zostaje na krótki czas pielęgniarką oddziałową. W latach 1965- 1967 pracuje jako 
pielęgniarka odcinkowa w oddziale zakaźnym. W dniu 25.11.1981 r. przechodzi na 
emeryturę. 

        
 

Jan Kaszyński –lekarz  Natalia Dudczak – ówczesna                                              
przełożona pielęgniarek, NN lekarz, doc. Jerzy Milewicz  
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Natalia Dudczak, NN, Halina  Lelewska, … Nowicka                 Halina Lelewska, Natalia Dudczak 

 

 
 

Halina Lelewska, Barbara Kanty, Natalia Dudczak, Teresa Nowicka, NN, Kazimiera Janczak
  

 

 
 

NN, Natalia Dudczak, Halina Lelewska          Halina  Lelewska, Marianna Kurek, Maryla Sypniewska,                        
Natalia Dudczak, NN 
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Zofia Pawlak z/d Łuczak ur. 13.05.1936 r. w Warcie. 
Szkołę podstawową ukończyła w Warcie, a następnie 
w 1955 r. Państwową Szkołę Pielęgniarek w Łodzi. Pracę 
rozpoczęła 01.09.1955 r. w szpitalu w Sieradzu 
w oddziale chirurgicznym. Po dwóch latach przeniesiona 
zostaje na oddział internistyczny, gdzie od 1959 r. pełni 
obowiązki pielęgniarki oddziałowej do roku 1967. 

W latach 1967-1968 kończy kurs z Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia 
w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i zostaje powołana na 
stanowisko Przełożonej Pielęgniarek, a od roku 1972, po utworzeniu Zespołu Opieki 
Zdrowotnej, jako Naczelna Pielęgniarka Zespołu Opieki Zdrowotnej do 31.03.1999 r. 
to jest odejścia na emeryturę.  

 
 
  

                                                    

 
 
 
 
 
 
                            

Władysława Pieńkowska ur. 12.07.1940 r. w Podnieśnie, powiat siedlecki. W roku 
1962 ukończyła 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego i 13.02.1964 r. Szkołę 
Pielęgniarstwa PCK w Warszawie. Pracę w charakterze pielęgniarki rozpoczyna 
w szpitalu w Sieradzu w oddziale internistycznym. W okresie od 02.05.1966 r. do 
31.01.67 r. pełni obowiązki pielęgniarki oddziałowej oddziału internistycznego.  
Dalszych informacji brak.  
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Irena Sowała – ur.02.01.1938 r. w Sieradzu, córka Antoniego 
i Stanisławy. W roku 1954 ukończyła 9 klas Liceum 
Ogólnokształcącego w Sieradzu, w lipcu 1956 r. ukończyła 2-

letnią Szkołę Pielęgniarstwa w Kaliszu, oraz w 1963r. Liceum 
Ogólnokształcące dla Pracujących w Zduńskiej Woli. Pracę 
zawodową rozpoczęła 01.09.1956 r. w Szpitalu Miejskim 
w Poznaniu. Od 01.10.1958 r. rozpoczyna pracę w szpitalu 
w Sieradzu w oddziale wewnętrznym. 1.02.1967r. powierzono 
jej obowiązki pielęgniarki oddziałowej, które pełni do dnia 
przejścia na emeryturę w dniu 15.01.1999 r.  
Zmarła 10 maja 1999 r. 

 
    

 
 

Od lewej: Małgorzata Balcerzak, Irena Sowała 

 
W oddziale wewnętrznym pracowało wiele koleżanek, które mogą się pochwalić 
okresem pracy dłuższym niż 20 lat w tym oddziale. Możemy tu wymienić Bogusię 
Gawron /na zdjęciu niżej/, Czesię Jamieluchę, Jankę Olbińską, Irkę Ogińską, Jolę 
Fornalczyk, Zofię Pertkiewicz, Lidię Prekwę. 
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Oddział pediatryczny – powstał w 1952 r. 

 
Lekarze ordynatorzy: - lek. med. Zofia Wendler- Grundmeyer w latach 1962- 1965, 
lek. med. Wiesław Hoffman w latach 1966 r. – 1976 r. lek. med. Tadeusz Bereżecki 

w latach 1976 r. – 2006 r.  
 
Pielęgniarki Oddziałowe: 
 

 
 
 

Wanda Śledzińska c. Stanisława, ur. 11.10.1026 r. w 
Pabianicach. Dwie klasy Gimnazjum i 2-letnią Szkołę 
Pielęgniarską PCK w dniu 14.05.1949 r. ukończyła w Łodzi. 
W latach 1949 - 1953 pracowała na terenie Łodzi i Pabianic. 
Na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Zdrowia 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dniem 01.03.1953 r. 

rozpoczyna pracę w szpitalu w Sieradzu. Od 01.04.1954 r. 
pełni obowiązki pielęgniarki oddziałowej oddziału dziecięcego. 
Od 01.12.1956 r. zostaje przełożoną pielęgniarek. Pracuje do 
30.06.1961 r. z przerwą na własną prośbę w okresie 

31.08.1958 r. - 06.08.1959 r. W roku 1961 opuszcza Sieradz.  
 
                           
 
Helena Stanita c. Jana i Heleny ur. 08.07.1932 r. w Narzynie, powiat Darłowo. 
W dniu 31.08.1953 r. ukończyła dwuletnią Szkołę Pielęgniarską Nr 2 w Łodzi. 
W okresie od 01.10.1953r. do 06.09.1954r. pracowała jako pielęgniarka odcinkowa 
w oddziale chirurgicznym. W dniu 07.09.1954 r. rozpoczyna pracę w szpitalu 
w Sieradzu, gdzie pracuje okresowo jako pielęgniarka odcinkowa w oddziale 
dziecięcym, położniczym i noworodkowym. Od 01.01.1957r. do 03.03.1959r. pełni 
obowiązki pielęgniarki oddziałowej oddziału dziecięcego. Wychodzi za mąż za 
Jędrychowicza i wyprowadza się do Łodzi. 
 
 
                                      

                     
Maria Balcerzak ur. 11.03.1940 r. w Pabianicach, c. Jana 
i Irminy Senk. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące 
w Zduńskiej Woli w 1954 r. i 3-letnią Szkołę Pielęgniarską 
w Łowiczu w 1957 r. Od 03.08.1957 r. do 1967 r. pracuje 
w charakterze pielęgniarki oddziałowej oddziału dziecięcego. 
Równocześnie od 01.09.1962 r. włącza się w pracę i tworzenie 
Szkoły Asystentek Pielęgniarskich w Sieradzu. Kończy 
Studium Nauczycielskie Średnich Szkół Medycznych 
w Warszawie. Od roku 1967 pracuje wyłącznie w szkole, 
w roku 1971 uzyskuje dyplom mgr pedagogiki na Wyższej 
Szkole Pedagogicznej im Powstańców Śląskich w Opolu. 
Z dniem 01.09. 1973 r. przejmuje obowiązki Wice dyrektora 

Liceum Medycznego w Sieradzu i pełni je do dnia śmierci- 
04.09.1979 r.  
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Od lewej: NN, Maria Balcerzak, Irena Zalc 

 
 
                      
Janina Kenska ur. 16.08.1942 r. w Rzymsku pow. Turek. 
W 1962 r. ukończyła Zasadniczą Szkołę Pielęgniarską 
w Poznaniu, pracę rozpoczęła w sierpniu tego samego roku 
w szpitalu w Sieradzu w oddziale dziecięcym. Następnie 
ukończyła Liceum Ogólnokształcące dla pracujących 
w Zduńskiej Woli i Państwową Szkołę Medyczną 
Pielęgniarstwa w Łodzi. W latach 1967 do 1971 pracuje 
jako pielęgniarka oddziałowa oddziału dziecięcego. Od 
01.02.1972 r. podejmuje pracę w Liceum Medycznym 

w Sieradzu, jako nauczyciel zawodu. W 1975 r. kończy 
Studium Nauczycielskie Średnich Szkół Medycznych, 

w roku 1981 uzyskuje tytuł mgr pielęgniarstwa na Wydziale Pielęgniarskim 
Akademii Medycznej w Lublinie. W szkole pracuje do dnia przejścia na emeryturę 
tj. 22.06.2001 r.  
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Teresa Bednarek – z/d Sutuła, c. Józefa 
i Marianny ur. 21.03.1941 r. w Brzozowej 
na Podlasiu. Do szkoły podstawowej 
uczęszcza w Suchodolinie. W roku 1958 

rozpoczęła naukę w 2-letniej Szkole 
Asystentek Pielęgniarskich w Lęborku, 
woj. gdańskie. 06.08.1960 r. rozpoczyna 
pracę w szpitalu w Sieradzu na oddziale 
noworodkowym i pracuje tam 3 lata. 

W roku 1963 rozpoczyna pracę w oddziale dziecięcym jako asystentka pielęgniarska  
do roku 1966. W tym samym roku zdaje maturę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Sieradzu, w roku 1967 kończy Państwową Szkołę Pielęgniarską w Łodzi uzyskując 
tytuł pielęgniarki dyplomowanej. Pełni obowiązki pielęgniarki oddziałowej oddziału 
dziecięcego w latach 1972 do 1973. W roku 1973 odchodzi do pracy w przychodni 
przyzakładowej „Sira”, gdzie pracuje 10 lat. W latach 1985 – 1988 pełni obowiązki 
pielęgniarki oddziałowej w oddziale zakaźnym. W roku 1988 przenosi się do 
Przychodni Rejonowej w Sieradzu przy ul. Aleja Pokoju, gdzie pracuje w gabinecie 

zabiegowym poradni dla dzieci do dnia przejścia na emeryturę w roku 1999.  
 
 
Jadwiga Pietraszek – c. Lucjana i Marianny Kobuckich, ur. 
28.08.1942 r. w Kamionaczu w pow. sieradzkim. Ukończyła 
3 klasy Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka 
w Sieradzu i 4-letnie Liceum Medyczne w Kaliszu uzyskując 
dyplom pielęgniarki w 1964 r. Pierwszą pracę rozpoczęła 
w Klinice Pediatrycznej im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Po 
dwóch latach w roku 1966 rozpoczęła pracę w oddziale 
dziecięcym w szpitalu w Giżycku, gdzie pracowała ok. 7 lat. 
W roku 1972 przenosi się do Sieradza, rozpoczyna pracę 
w oddziale dziecięcym. Od roku 1974 pełni obowiązki 
pielęgniarki oddziałowej do roku 1992 w „starym szpitalu” 

i dalej do roku 2003 w Szpitalu Wojewódzkim, skąd odchodzi na emeryturę. W roku 
1991 ukończyła kurs kwalifikacyjny z organizacji zarządzania dla pielęgniarek 
oddziałowych. 
 

 
 

Pani oddziałowa swoje „biuro” miała na korytarzu oddziału, na którym czasem stały 
również łóżeczka z dziećmi w okresie nasilonych przyjęć. 
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                                    Od lewej: Maria Pietrzak, Jadwiga Pietraszek, Wanda Nuc 
 

     
   Od lewej: Bożena Jakubowska, Wiesława Krawczyk,                      Jadwiga Pietraszek                                                           
      Mariola…, Ala Podgórniak, Jadwiga Pietraszek                                                           
 

 
                                               Jadwiga Pietraszek, Zofia Wałęcka 
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Oddział Laryngologiczny- powstał w 1958 r. jako pododdział oddziału 

chirurgii dziecięcej, od roku 1964 samodzielny oddział, lekarz ordynator: lek. med. 
Stanisław Król. 
 
Pielęgniarka oddziałowa: 

 

Zenona Wojtysiak - ur. 10.08.1940 r. w Brzozowie, 
powiat Kaliski. W latach 1956-58 ukończyła 2-letnią 
Szkołę Asystentek Pielęgniarskich w Ośrodku 
Szkoleniowym Asystentek Pielęgniarskich PCK 
w Krotoszynie. W dniu 01.09.1958 r. rozpoczyna 
pracę w szpitalu w Sieradzu w oddziale chirurgii 
dziecięcej i laryngologii. W roku 1965 zdaje egzamin 
maturalny w Liceum Ogólnokształcącym dla 
Pracujących w Zduńskiej Woli i w następnym roku 
w dniu 26.07.1969 r. uzyskuje dyplom pielęgniarski 
w Państwowej Szkole Medycznej Pielęgniarstwa 

w Pabianicach. Od 1964 r. będąc nadal instrumentariuszką, równocześnie pełni 
obowiązki pielęgniarki oddziałowej, a od 1971 r. formalnie zostaje pielęgniarką 

oddziałową oddziału laryngologii do 15.05.1990 r. tj. dnia likwidacji oddziału 
w szpitalu przy ul. Nenckiego 2. Po przeniesieniu oddziału do Szpitala 
Wojewódzkiego nadal pracuje na tym stanowisku do dnia przejścia na emeryturę 30 
listopada 2000r.                                  
 

 

 
 
 
 
Marianna Grala – absolwentka Szkoły Asystentek 
Pielęgniarskich w Zgierzu z roku 1959. W tym samym roku 
rozpoczyna pracę w szpitalu w Sieradzu w oddziale 
noworodkowym, a następnie w oddziale internistycznym. 
W roku 1974 uzyskuje dyplom pielęgniarski w Państwowej 
Szkole Pielęgniarskiej w Pabianicach i rozpoczyna pracę 
w oddziale laryngologicznym, gdzie nieprzerwanie pracuje do 
2000 r. w tym od 1990 r. w oddziale przy ul. Armii Krajowej 7. 
 

 
 
 

                                               
       
 
 
Elżbieta Strumińska – absolwentka Liceum Medycznego 
w Sieradzu z roku 1975. Pracę w oddziale laryngologicznym 
rozpoczyna we wrześniu tego samego roku i pracuje w nim 
nieprzerwanie do roku 2005 w tym od 1990 r.  już w oddziale 
zlokalizowanym w szpitalu przy ul. Armii Krajowej. W dniu 
04.01.2005 r. przechodzi do pracy w poradni okulistycznej 

gdzie pracuje do 30.01.2017r. tj. dnia przejścia na emeryturę. 
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Tuż przed dyplomem w oddziale laryngologicznym 

 

 
 

  Od lewej: Elżbieta Strumińska, Danuta Solarek, pacjent, Krystyna Krawczyk, Krystyna       
Łuczak, NN, Marlena Kryzińska 

 

 
 

Od lewej I rząd od góry: Lech Maciuszonek - lekarz, Andrzej Gąsior - lekarz,                                     
Maryla Grala - pielęgniarka, Lech Jankowski - lekarz, Elżbieta Strumińska -
pielęgniarka, Halina Dzierbicka - salowa 

II rząd: Barbara Hoffman- lekarz, Stanisław Król - ordynator oddziału,                                                        
Maria Konopczyńska – Erkiert - lekarz 
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Od lewej I rząd: Pielęgniarki oddziału laryngologicznego: Elżbieta Pawlak, Grażyna 
Ługowska, Agnieszka Browarska, Bogusia Ciołek, Joanna Wożniak  
II rząd: Zenona Wojtysiak –pielęgniarka oddziałowa, Elżbieta Strumińska, Maryla Grala, 
Barbara Iżykowska, Krystyna Kuś 

 

Oddział  Internistyczny IV B- powstał ok. roku 1961 r.,  

 
Lekarze ordynatorzy: - lek. med. Leszek Rybiński 1961 – 1971 r.,  lek. med. Jerzy 
Rzeńca – od 01.01.1972 r. do 31.12.1999 r. 
 
Pielęgniarki Oddziałowe:  

 
 
Barbara Glapińska – z/d Banaś, 
ur. 01.11.1933 r. c. Tomasza 
i Marii. Szkołę podstawową nr 2 

im. Królowej Jadwigi w Sieradzu i 
3 klasy Liceum Ogólnokształcącego 
w Sieradzu ukończyła w 1949 r. 
W roku 1952 ukończyła 3 letnią 
szkołę zawodową i równocześnie 
od 02.09.1950r. do 20.03.1951r. 
6 - miesięczny kurs młodszych 

pielęgniarek PCK i otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi skierowanie do pracy w szpitalu w Sieradzu 
w charakterze młodszej pielęgniarki. W marcu 1954 r. 

odbyła kurs do Egzaminu Państwowego z pielęgniarstwa i 31.03.1954 r. złożyła 
egzamin przed Państwową Komisją uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej. Od 

1954 r. do 1961 r. pracuje kolejno w kilku oddziałach szpitalnych. W listopadzie 
1962 r. przyjmuje obowiązki pielęgniarki oddziałowej nowo powstałego oddziału 
internistycznego IVB i pracuje na tym stanowisku do 31.12 1070 r. Dalej, do roku 
1982 pracuje jako pielęgniarka zabiegowa w tym samym oddziale. Kolejne dwa lata 
pracuje w dziale pomocy doraźnej. Od 01.02.1984 r. do przejścia na emeryturę 
15.05.1990 r. pracuje w oddziale laryngologicznym. 
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       Od lewej: Barbara Glapińska, NN                               Barbara Glapińska  
 

 

 
 
            Barbara Glapińska pierwsza z prawej        
 

                
 
                                                                                                                                                                                                    
Helena /Ala/ Stępień- c. Karola i Józefy, ur. 01.01.1936 r. 
w Warcie. Szkołę Podstawową ukończyła w Warcie, w latach 
1950-1952 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego 
w Sieradzu, w roku 1954 ukończyła Państwową Szkołę 
Pielęgniarstwa w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu 
w okresie od 15.09.1954 r. do 15.10.1955 r. pracowała w 
Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Łodzi. Z dniem 
16.10.1955 r. rozpoczyna pracę w szpitalu w Sieradzu 
w oddziale gruźlicy i chorób płuc. Od roku 1968 pracuje 
w oddziale reumatologicznym gdzie pracuje do 31.12 1970 r. 

w charakterze pielęgniarki oddziałowej. Od 01.01.1971 r. rozpoczyna pracę jako 
pielęgniarka oddziałowa w oddziale wewnętrznym IV B, gdzie pracuje do przejścia 
na emeryturę w 1997 r.  
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Od lewej: Barbara Dudczak, Helena Stępień 
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Dzień odejścia na emeryturę Pani Heleny Stępień 
 

 

 
Dorota Krzemińska z. d. Lewicka  absolwentka Liceum 
Medycznego w Sieradzu z roku 1982 r. Całe swoje życie 
zawodowe związała z oddziałem wewnętrznym IV B do roku 
1993 r. na terenie szpitala przy ul. Nenckiego 2 i do chwili 
obecnej w tym samym oddziale w szpitalu przy ul. Armii 
Krajowej 7. 

 

 

 

 

 

                  
 

Pierwsze czapkowanie od lewej: Maria Nowak, Jadwiga Stankowska, Dorota Krzemińska, Bożena Perzyna. 
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Od lewej: Lek. med. Wiktor Olczyk, Bożena Student, Dorota Krzemińska 

 

 

 

 
 
Halina Szpruta całe swoje życie zawodowe związała 
z oddziałem wewnętrznym IV B. Pracę rozpoczęła w 1983 r. 
w szpitalu przy ul. Nenckiego 2, gdzie pracowała do 1993 r. 
i do chwili obecnej pracuje w tym samym oddziale przy    
ul. Armii Krajowej 7. 

 

 

 

 

 

 
 
Od lewej: Anna Nowak, Joanna Szewczyk, Agnieszka Lewińska, Halina Szpruta, Dorota Krzemińska 
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Barbara Dudczak- z/Cichecka ur. 02.09.1952r. w Sieradzu 

córka Stanisława i Cecylii W roku 1971 ukończyła Liceum 
Medyczne w Sieradzu. 01.08.1971 r. rozpoczęła pracę 
w szpitalu na oddziale internistycznym. Od 01.09.1995 r. 
pełniła obowiązki z-cy oddziałowej oddziału internistycznego 
IVB, od 24.03.1997 r. - pielęgniarki oddziałowej.  
Dnia 28.10.2010 r. przeszła na emeryturę. 

 
 
 
 
Na zakończenie odcinka przedstawiam zdjęcia pielęgniarek, które pochodzą z lat  
60-tych minionego stulecia. Są na nich koleżanki, które pracowały w oddziałach:  
internistycznym IV A i IV B, ginekologii i chirurgii. Nie chciałabym, aby pamięć 

o nich zaginęła. Zdjęcia otrzymałam od koleżanki Teresy Pawęty, za co jestem Jej 
bardzo wdzięczna. 
 
 
 

 
 

Teresa Pawęta 
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Od lewej: Wacława Gołąb, Irena Miłowska, Elżbieta Kaźmierczak, Krystyna Nowak, Halina 
Lelewska, Janina Urbaniak, Teresa Pawęta, Kazimiera Górecka, Teresa Kałuziak, Krystyna 
Kuś, Maria Balcerzak 

 

 
 
Od lewej: Zofia Kowalska, Teresa Pawęta, Zuzanna Nowicka, Irena Sypniewska 
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Od lewej: Zofia Kowalska, Teresa Pawęta             Od lewej: Teresa Paweta, Zuzanna Nowicka 
 

 
 
Od lewej: Janka Kamecka, Grażyna Nawrocka, Sabina Sulińska, Krystyna Nowak, 
Janina Szewczyk, Teresa Pawęta 
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Henia-asyst. piel., Zuzanna Bednarska - rejestratorka,                 Teresa Pawęta, Wanda Kapica     

Teresa Pawęta, Maria Szczecińska,   
Zdzisława Kluba, Kazimierz Banach - lek. med 

 

 
 
Od lewej: Teresa Pawęta, Sabina Sulińska, Kazimiera Pertkiewicz, Wanda Kapica,  
Elżbieta Ptaszyńska 
 

                                                                                        Pozdrawiam 
                                                                                                Elżbieta Pokora 
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„Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, 

Dobiliśmy już do kresu życia” 
                                                                                                           R. Maye 

 

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas nasza Koleżanka Pielęgniarka, 

wieloletnia nauczycielka zawodu   
 

 
D A N U T A    S O B A Ń S K A 

 
 
                                                    Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia i wsparcia                  
                                                              składają koleżanki i koledzy 

 
 

 
„Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,  

bo zostali w naszych sercach” 
 
 
 

W lutym br. odeszła od nas, nasza Koleżanka, wieloletnia Pielęgniarka Oddziału 
Wewnętrznego IV A i Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej przy ul. Aleja Pokoju 

w Sieradzu 

 
 

M A R I A N N A   M A T U S I A K  

 
 

                                                Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia i wsparcia  
                                          składają koleżanki i koledzy 

 
 

 
„Trudno jest powiedzieć – 

Żegnaj na zawsze – 
Komuś najbliższemu” 

 
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas nasza Koleżanka, wieloletnia 
Pielęgniarka Oddziałowa Centrum Psychiatrycznego w Warcie  

 

S A B I N A   S Z C Z E P A N I A K 
 
 
                                                    Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia i wsparcia                  

                                                              składają koleżanki i koledzy 
                                                        z Centrum Psychiatrycznego w Warcie 
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Śpieszmy się kochać ludzi,  
tak szybko odchodzą … 

 
 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla naszej Koleżanki 
 
 

J O A N N Y    K R A S I Ń S K I E J – N O W A K 
 

z powodu śmierci MĘŻA 

 
 

składają koleżanki 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu ul. Nenckiego 2 
 

 

 
„Nie umiera ten, kto pozostaje  
w naszych sercach” 

 
 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla naszej Koleżanki 

 
 

D O R O T Y    W O J C I E C H O W S K I E J 
 

z powodu śmierci MĘŻA 

 
 

składają koleżanki 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu ul. Nenckiego 2 
 

 

 
„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze. Zawsze będą z nami” 

 
 

Łączymy się w bólu z naszą Koleżanką  
 

 
I L O N Ą   M I C H O R  

 

z powodu śmierci  S Y N A  
 
 

                                                    Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia   
                                                 od samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych  
                                                                     ziemi sieradzkiej   
  

 


