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bieżące w Krakowskim Banku Spółdzielczym, I Oddział w Krakowie, 

 nr rachunku: 20 85910007 0020 0054 9815 0009 Wszystkie wpłaty składek 
 prosimy kierować na ww. nr rachunku bankowego.

 Marek Kucab
 Skarbnik Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

■ Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się w pierwszą środę miesiąca.

■ Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pełni dyżur w każdy drugi 
 i czwarty czwartek miesiąca w godz. 14:30 – 15:30.
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KAleNDARIuM 
OD 15 lutegO 2016 DO 11 KWIetNIA 2017 ROKu

15.02.2017
Spotkanie Pełnomocników MOIPiP.

16.02.2017
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Regionu 
Małopolskiego Związku Pielęgniarek i Po-
łożnych, udział Przewodniczącego MORPiP 
Tadeusza Wadasa oraz Wiceprzewodniczą-
cej MORPiP Iwony Malinowskiej-Lipień.

24.02.2017
Posiedzenie Rady Społecznej MO NFZ, 
udział Przewodniczącego MORPiP Tade-
usza Wadasa.

28.02.2017
XXXV Zjazd Delegatów MOIPiP w Krako-
wie.

01.03.2017
Posiedzenie Komisji Socjalnej.
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Od-
działowej Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego z Centralną Izbą Przyjęć Szpitala 
Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowi-
cach, udział Przewodniczącego MORPiP Ta-
deusza Wadasa oraz Wiceprzewodniczącej 
MORPiP Iwony Malinowskiej-Lipień.

06.03.2017
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego (WRDS) w Krakowie, udział 
Przewodniczącego MORPiP Tadeusza Wa-
dasa.

10.03.2017
Udział Przewodniczącego MORPiP Tade-
usza Wadasa, Wiceprzewodniczącej MOR-
PiP Iwony Malinowskiej-Lipień oraz Radcy 
Prawnego MOIPiP Beaty Nowak w posie-
dzeniu Rady Społecznej Szpitala Powiato-
wego im dr Tytusa Chałubińskiego w Zako-
panem.

13.03.2017
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położ-
nej.
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Kon-
ferencji dla Pielęgniarek w Niepołomicach.
Spotkanie w Instytucie Dziennikarstwa, 
Mediów i Komunikacji Społecznej z przed-
stawicielami ThAEP dot. przygotowania 
i wdrożenia Projektu Senioralnego w ra-
mach Erasmus+, udział Wiceprzewodniczą-
cej MORPiP Barbary Słupskiej.

14.03.2017
Posiedzenie Komisji Kształcenia i Doskona-
lenia Zawodowego.

Posiedzenie Małopolskiej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.

15.03.2017
Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego 
im. J. Dietla w Krakowie, udział Wiceprze-
wodniczącej MORPiP Anny Polonek.

15-16.03.2017
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i  Położnych w Warszawie.

18.03.2017
Konferencja dla pielęgniarek i położnych; 
„Opieka nad Matką i Dzieckiem w praktyce 
pielęgniarki i położnej”, udział Przewodni-
czącego MORPiP Tadeusza Wadasa.

20.03.2017
Spotkanie z Wicemarszałkiem Wojewódz-
twa Małopolskiego, udział Przewodniczą-
cego MORPiP Tadeusza Wadasa oraz Wi-
ceprzewodniczących MORPiP Iwony Mali-
nowskiej-Lipień i Barbary Słupskiej.
Uroczystość pożegnania członków Ma-
łopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych odchodzących na emeryturę, 
udział Przewodniczącego MORPiP Tade-
usza Wadasa oraz Wiceprzewodniczących 
MORPiP Iwony Malinowskiej-Lipień, Anny 
Polonek, Barbary Słupskiej.

21.03.2017
Jubileuszowa Konferencja 60 lat Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego, udział Prze-
wodniczącego MORPiP Tadeusza Wadasa, 
Wiceprzewodniczących MORPiP Iwony 
Malinowskiej-Lipień i Anny Polonek, Se-
kretarza MORPiP Stanisława Łukasika oraz 
przedstawicieli MORPiP.

22.03.2017
Udział Przewodniczącego MORPiP Tade-
usza Wadasa w spotkaniu na temat propo-
zycji zawarcia regionalnego porozumienia 
samorządów zaufania publicznego w sie-
dzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krako-
wie.

24.03.2017
Ostatnie posiedzenie Rady Społecznej MO 
NFZ, udział Przewodniczącego MORPiP Ta-
deusza Wadasa.
Spotkanie Wiceprzewodniczących MORPiP 
Iwony Malinowskiej-Lipień i Barbary Słup-
skiej z położnymi z Izraela.

27.03.2017
Debata poświęcona problemom współ-
czesnego pielęgniarstwa i położnictwa 

w Polsce, zorganizowana przez Departa-
ment Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa 
Zdrowia, przy współudziale Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, a także Ogólno-
polskiego Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych oraz Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego, udział Przewodni-
czącego MORPiP Tadeusza Wadasa.

29.03.2017
Konferencja prasowa w siedzibie Funda-
cji „Rodzić po Ludzku” w Warszawie, pre-
zentacja wyników ostatniego monitoringu 
367 oddziałów położniczych oraz najnow-
szy raport Fundacji Rodzić po Ludzku, pt. 
„Medykalizacja porodu w Polsce”, udział 
Wiceprzewodniczącej MORPiP Barbary 
Słupskiej.

30.03.2017
Posiedzenie Konwentu Podhalańskiej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w No-
wym Targu, udział Wiceprzewodniczącej 
MORPiP Anny Polonek.

03.04.2017
Udział Przewodniczącego MORPiP Tade-
usza Wadasa w spotkaniu z Wiceminister 
Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko z pracow-
nikami służby zdrowia, związkowcami i sa-
morządowcami w Bochni.
Spotkanie Zespołu Redakcyjnego Wydaw-
nictwa MOIPiP im. Hanny Chrzanowskiej.

04-05.04.2017
22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopol-
skiego Systemu Ochrony Zdrowia w Kato-
wicach, wykład Przewodniczącego MORPiP 
Tadeusza Wadasa – „Monitorowanie zda-
rzeń niepożądanych w systemie elektro-
nicznym w podmiocie leczniczym”. Gala Li-
derów Ochrony Zdrowia 2017, udział Prze-
wodniczącego MORPiP Tadeusza Wadasa 
oraz Wiceprzewodniczących MORPiP Iwony 
Malinowskiej-Lipień i Barbary Słupskiej.

05.04.2017
Posiedzenie Komisji Socjalnej.

11.04.2017
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Kon-
ferencji dla Pielęgniarek w Niepołomicach.
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położ-
nej.
Posiedzenie Komisji Kształcenia i Doskona-
lenia Zawodowego.
Posiedzenie Małopolskiej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.

AKTUALNOŚCI
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XXXV OKRĘgOWY ZJAZD DelegAtÓW
MAŁOPOlSKIeJ OKRĘgOWeJ IZBY 
PIelĘgNIAReK I POŁOŻNYCH
► Barbara Słupska

Dnia 28 lutego 2017 roku w Krakowskiej Aka-
demii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie 
odbył się XXXV Okręgowy Zjazd Delegatów 
Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych.

W skład Komisji Zjazdowej wchodzili: Józef Luberda, 
Ewa Kostrz, Janina Łęgosz, Barbara Dudek, Agniesz-
ka Kurbiel, Anna Polonek, Iwona Malinowska-Lipień, 
Barbara Słupska, Marek Kucab, Stanisław Łukasik. 
Przedstawiciele Komisji witali delegatów oraz za-
proszonych gości. Podczas rejestracji informowano 
uczestników o możliwości uzyskania duplikatu man-
datu delegata w razie jego braku – niezbędnego pod-
czas głosowania. Po otwarciu Zjazdu Przewodniczący 
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych Tadeusz Wadas przywitał zaproszonych gości, 
wśród których zaszczycili nas swoją obecnością:
Edyta Ozga – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa,
Anna Białoń-Janusz – Konsultant Wojewódzki w dzie-
dzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
Ewa Kostrz – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa pediatrycznego,
Anna Szczypta – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego,
Anna Nowak – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego,
Edyta Turkanik – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarstwa Ratunkowego,
Marzena Pęgiel – Przewodnicząca Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej 
Opieki, Oddział Małopolski,  
Grażyna Gaj – Przewodnicząca Regionalnej Organiza-
cji Związkowej Województwa Małopolskiego Ogólno-
polskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych,
Janina Krupińska – Przewodnicząca Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Pielęgniarzy,
Jolanta Łysak – Prezes Kolegium Pielęgniarek i Położnych 
Rodzinnych w Polsce, Oddział Terenowy w Krakowie.

Przewodniczący Tadeusz Wadas w swoim krótkim 
wystąpieniu przedstawił stanowisko Małopolskiej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie 
propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadze-
nia zmian systemowych w obszarze kształcenia pie-
lęgniarek. Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych wyraziła stanowczy sprzeciw wobec pla-
nowanych zmian w systemie kształcenia zawodowe-
go pielęgniarek, polegających na degradacji zawodu 
pielęgniarki z samodzielnego zawodu medycznego do 
roli personelu pomocniczego. Przewodniczący mówił 
również o podjętej decyzji przez Małopolską Okręgo-
wą Radę Pielęgniarek i Położnych w sprawie koniecz-
ności wydania ponownej interpretacji zasadności wy-
stawiania pielęgniarkom i położnym PIT-u 8C zazna-
czając, że wyrok Sądu Administracyjnego w Krakowie 
jest korzystny dla członków samorządu. Wspomniał 
również o pomocy w rozwiązywaniu i mediowaniu 
trudnych i spornych sytuacji, w jakiej znalazły się pielę-
gniarki i położne. Podziękował Organom Izby, Komi-
sjom a także wszystkim zaangażowanym w organizację 
i udział w uroczystościach, konferencjach oraz roczni-
cach samorządu. Uzasadnił potrzebę zwiększonego 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
w związku z nowymi wymogami.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Regionalnej 
Organizacji Związkowej Grażyna Gaj, która przedsta-
wiła postulaty płacowe Związków Zawodowych doty-
czących minimalnych wynagrodzeń dla pielęgniarek 
i położnych. 

Po wyborze asesorów do liczenia głosów przystąpio-
no do wyborów Przewodniczącej Zjazdu oraz pozo-
stałych Komisji.

Przewodniczącą Zjazdu wybraną przez delegatów 
została Anna Polonek. W skład Prezydium Zjazdu 
weszli: Iwona Malinowska-Lipień, Barbara Słupska, 
Grażyna Maziak, Marek Kucab.

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się 
w składzie: Przewodnicząca Agnieszka Kurbiel, Sekre-
tarz Eliza Kowalczyk, Członkowie: Urszula Kalemba, 
Halina Serafin, Marzena Pęgiel.

AKTUALNOŚCI
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Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2017
Uchwała Nr 7 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 

w Krakowie
w sprawie: budżetu Małopolskiej Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych na rok 2017

Uchwała Nr 8 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Stanowisko Nr 1 XXXV 
Zjazdu Delegatów MOIPIP 

w Krakowie w sprawie: zmian systemowych 
w obszarze kształcenia pielęgniarek

Apel  Nr 1  XXXV – Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie

w sprawie: podjęcia działań legislacyjnych 
zmieniających zapisy Ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej, dotyczących wprowadzenia zapisów 
dających pielęgniarce lub położnej możliwość 

nie podjęcia lub odstąpienia od udzielania 
pacjentowi świadczeń zdrowotnych

Apel Nr 2 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie

w sprawie: podjęcia działań zmierzających 
do szybkiego i kompleksowego uregulowania kwestii 

wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 
z uwagi na zmniejszającą się liczbę osób 

wykonujących te zawody

Apel Nr 3 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie

w sprawie: poszerzenia uprawnień pielęgniarek 
i położnych w zakresie wystawiania recept, 

w szczególności poprzez rozszerzenie wykazu 
substancji czynnych zawartych w lekach, na które 

pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty

Apel Nr 4 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie

w sprawie: podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie wprowadzenia rocznego urlopu 

na poratowanie zdrowia dla pielęgniarek i położnych

Apel Nr 5 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie

w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie budowy 
Domu dla Pielęgniarek Seniorek, który pełniłby 

funkcję opiekuńczą i dydaktyczną

Komisja Mandatowa na Przewodniczącego wy-
brała Józefa Luberdę. W skład Komisji weszli: Ewa 
Kostrz, Beata Marzec, Dorota Jakubczyk. Uprawnio-
nych do głosowania jest 327 delegatów, na podstawie 
listy obecności komisja mandatowa stwierdziła, że na 
XXXV Zjeździe obecnych jest 245 delegatów, co stano-
wi 74% czyli zjazd posiada wymagane quorum i może 
procedować.

Delegaci przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego 
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych oraz poszczególnych organów, pozytywnie oce-
niono pracę Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych oraz zatwierdzono budżet i plan pracy 
na 2017 rok. 

Na Zjeździe podjęto wiele ważnych dla środowiska 
uchwał, apeli i jedno stanowisko.

Uchwała Nr 1 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie

w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności 
Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Krakowie

Uchwała Nr 2 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego 
Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Krakowie za rok 2016

Uchwała Nr 3 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej MOIPIP

Uchwała Nr 4 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 

MOIPIP w Krakowie

Uchwała Nr 5 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIPIP w Krakowie

Uchwała Nr 6 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie

w sprawie: przyjęcia planu pracy Małopolskiej 

AKTUALNOŚCI
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Apel Nr 6 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie

w sprawie: podjęcia starań o uzyskanie dotacji 
na rozpoczęcie budowy Domu dla Pielęgniarek 

ze środków unijnych

Apel Nr 7 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie

w sprawie: podjęcia przez środowisko pielęgniarskie 
inicjatywy, która zabezpieczy godne życie chorym 

i starszym pielęgniarkom i położnym

Apel Nr 8 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie

w sprawie: podjęcia działań przez Komisję Socjalną 
i Radę Okręgową w celu opracowania regulaminu 

udzielania pomocy finansowej w leczeniu 
sanatoryjnym członków samorządu 

i kierowania ich na leczenie sanatoryjne

fot:  Jerzy Piwowarczyk; Goście i delegaci

fot:  Jerzy Piwowarczyk; Prezydium Zjazdu

fot:  Jerzy Piwowarczyk; Delegaci w trakcie głosowania

fot:  Jerzy Piwowarczyk; Przewodniczący MORPiP Tadeusz Wadas,

Apel Nr 9 XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP 
w Krakowie

w sprawie: podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie wprowadzenia możliwości uzyskiwania 

wcześniejszej emerytury po 35-ciu latach pracy                           
w zawodzie pielęgniarki lub położnej

  Zjazd zakończył się w zaplanowanym czasie. To za-
sługa sprawnie działających Komisji oraz pilnowania 
przebiegu całego spotkania i czasu wypowiedzi uczest-
ników przez Przewodniczącą Zjazdu Annę Polonek.

Barbara Słupska – mgr położnictwa, Wiceprzewod-
nicząca Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Krakowie, Szpital Uniwersytecki w Kra-
kowie. 
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SYtuACJA PIelĘgNIARStWA W RegIONIe 
MAŁOPOlSKI. 
XXXV OKRĘgOWY ZJAZD DelegAtÓW MOIPIP 
– BADANIA WStĘPNe. 
► Iwona Malinowska-Lipień, Tadeusz Wadas, Edyta Ozga

Podczas XXXV Okręgowego Zjazdu Delega-
tów MOIPiP, 28 lutego b.r. przeprowadzono 
badania ankietowe w grupie 206 pielęgniarek/
pielęgniarzy będących delegatami Samorządu 
Pielęgniarek i Położnych pracujących w Re-
gionie Małopolski. Badana grupa stanowiła 
88,4% spośród 233 delegatów uprawnionych 
do głosowania. Celem badania było oszaco-
wanie liczby pielęgniarek zatrudnionych na 
podwójnych etatach, co stanowi podstawę do 
oszacowania rzeczywistej liczby pielęgniarek 
aktywnych zawodowo. Narzędzie badawcze 
stanowił kwestionariusz ankiety składający się 
z 15 pytań autorstwa mgr Edyty Ozgi – Kon-
sultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielę-
gniarstwa oraz Członków Małopolskiej Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W tych warunkach szanse zaspokojenia rozbudzonych 
potrzeb młodzieży wciąż maleją. Pojawiają się nowe, 
niezaspokojone potrzeby w zakresie godziwej pracy, 
zatrudnienia, usamodzielnienia się, ekspresji i rozwoju 
własnej osobowości oraz światopoglądu. Niezaspoko-
jenie potrzeb prowadzi w efekcie do frustracji. Można 
przytoczyć wiele definicji „konfliktu”, ale najbardziej 
trafną przytacza P.G Zimbardo, dla którego konflikt, to 
,,zderzenie się lub obecność dwóch przeciwstawnych 
albo wykluczających się wzajemnie motywów, pra-
gnień, dążeń, poglądów”.

Największy odsetek badanych stanowiły kobiety, tj. 
97,6% (n=201); rycina 1.

Rycina 1. Płeć badanych

Średni staż pracy badanych pielęgniarek/pielęgnia-
rzy wynosi 28,4 lata; najkrótszy staż pracy wynosi 8 lat, 
a najdłuższy 44 lata. Wśród badanych nie było osób 
między 20 a 30 rokiem życia, między 31 a 40 rokiem 
życia było zaledwie 8% (n=16). Największy odsetek 
stanowiły osoby powyżej 40 roku życia, 43%, to osoby 
między 41 a 50 rokiem życia i aż 49%, to pielęgniarki/
pielęgniarze powyżej 50 roku życia; rycina 2.

Rycina 2. Staż pracy i wiek badanych

Badane pielęgniarki/pielęgniarze głównie pracują 
w szpitalu (80,7%), w oddziałach anestezjologii i inten-
sywnej terapii, chirurgii, interny i neurologii; rycina 3.

201 kobiet

206 
pielęgniarek/pielęgniarzy

5 mężczyzn 

N=101; 49%

N=89; 43%

N=16; 8%

N=0; 0,0%

Powyżej 50 lat

41-50 lat

31-40 lat

20-30 lat

Staż pracy w zawodzie 
średnia 28,4 lat

(min=8 lat; max=44 lata) 

201 kobiet

206 
pielęgniarek/pielęgniarzy

5 mężczyzn 
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Głównie:
oddział anestezjologii i intensywnej terapii 17%,

chirurgiczny -16%; 
internistyczny 11%, 
neurologiczny 8%; 

inne 59%

Większość badanych pielęgniarek/pielęgniarzy pra-
cuje na drugim/dodatkowym  zatrudnieniu w sektorze 
prywatnym (66%), głównie w przychodni (42%); ryci-
na 6.

Rycina 6. Miejsce pracy badanych będące drugim/dodatkowym zatrudnieniem

Ponad połowa badanych, tj. 66% pracuje na drugim/
dodatkowym zatrudnieniu na kontrakcie. Średnia 
godzin wypracowanych w miesiącu wynosi blisko 73 
godz.; rycina 7.

Rycina 7. Wymiar czasu drugiego/dodatkowego zatrudnienia

Zdecydowana większość badanych, tj. 93% pracu-
je na drugim/dodatkowym zatrudnieniu średnio od 
7 lat, minimum od 2 lat najdłużej od 22 lat. Tylko 7% 
pracuje niecały rok; rycina 8.

Rycina 3. Miejsce pracy badanych

Większość badanych tj. 78% legitymuje się wykształ-
ceniem wyższym, tytuł licencjata pielęgniarstwa po-
siada 38%, magistra pielęgniarstwa 40% badanych. 
Spośród badanych 90% pracuje na stanowisku pielę-
gniarki. Nieliczne pielęgniarki/pielęgniarze tj. 9% są 
pielęgniarkami oddziałowymi/koordynującymi czy 
też nauczycielami akademickimi – 1%; rycina 4.

Rycina 4. Wykształcenie i stanowisko pracy badanych

Spośród badanych, aż 41% pracuje na drugim etacie, 
w tym 87% na stanowisku pielęgniarki; rycina 5. 

Rycina 5. Zatrudnienie na drugim etacie i stanowisko pracy

Pielęgniarka
90%

Nauczyciel 
akademicki

1%

Text

Stanowisko pracy

Wykształcenie

Pielęgniarka 
oddziałowa/
koordynująca  

9%

Stanowisko pracy

Liczba godzin wypracowanych 
w miesiącu

średnia 72,7 godzin
(min=6 godzin; max=250 godzin) 
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Rycina 8. Długość czasu drugiego/dodatkowego zatrudnienia

Dla 84% badanych pielęgniarek i pielęgniarzy głów-
nym powodem podjęcia pracy na drugim etacie są 
względy materialne – 84%. Tylko 1% badanych podjęło 
dodatkowe zatrudnienie z chęci wykorzystania wolne-
go czasu; rycina 9. 

Rycina 9. Powody podjęcia dodatkowego zatrudnienia

Prognozy i fakty
Liczba zarejestrowanych pielęgniarek w Małopol-

skiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych wy-
nosi 18449. Według prognoz MOIPiP w latach 2017 
i 2018 aż 1057 pielęgniarek urodzonych w latach 1950 
osiągnie wiek emerytalny, natomiast jedynie 250 pie-
lęgniarek podejmie pracę w tym zawodzie, co stanowi 
około 24% liczby pielęgniarek nabywających prawo do 
emerytury w tym okresie i wskazuje na brak w syste-
mie w 2020 r. około 6 tysięcy pielęgniarek. Oznacza to, 
że liczba wchodzących do systemu pielęgniarek nie za-
pewnia wymiany pokoleniowej w zawodzie, ponieważ 
nie jest tożsama z liczbą osób odchodzących na emery-
turę lub nabywających prawa do emerytury. Z danych 
MOIPiP wynika także, iż rocznie zaledwie ok. 331 pie-
lęgniarek zgłasza się po prawo wykonywania zawodu, 
a podejmuje pracę w zawodzie tylko 180.

Wnioski
1. Najliczniejszą grupę badanych stanowiły pie-

lęgniarki po 50 roku życia, których staż pracy 
w zawodzie wynosił średnio 28,4 lata.

2. Mimo wieku powyżej 50 roku życia blisko po-
łowa badanych pielęgniarek jest zatrudniona na 
dodatkowym etacie. 

3. Sytuacja materialna, tj. niskie zarobki determi-
nują konieczność podjęcia dodatkowego za-
trudnienia. 

4. Liczba wchodzących do systemu pielęgniarek 
nie zapewnia wymiany pokoleniowej w zawo-
dzie, ponieważ nie jest tożsama z liczbą osób 
odchodzących na emeryturę lub nabywających 
prawa do emerytury. 

Iwona Malinowska-Lipień – mgr piel., dr n. o zdr., 
Wiceprzewodnicząca MORPiP, asystent na Wydziale
Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Tadeusz Wadas – mgr piel., dr n. o zdr., Przewodni-
czący MORPiP.

Edyta Ozga – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dzie-
dzinie pielęgniarstwa nefrologicznego, Konsultant Wo-
jewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, SU w Krakowie.

Od kiedy pracuje
na drugim etacie 

Jak długo pracuje na drugim/dodatkowym etacie

93%

Średnio od 7 lat

Min 2 lata
Max 20 lat

7%

Średnio od  6 miesięcy

Min 2 miesiące
Max 9 miesięcy
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uROCZYStOść POŻegNANIA CZŁONKÓW 
MAŁOPOlSKIeJ OKRĘgOWeJ IZBY 
PIelĘgNIAReK I POŁOŻNYCH 
ODCHODZąCYCH NA eMeRYtuRĘ
► Anna Polonek

  W dniu 20 marca 2017 roku o godz. 16:00 
w Restauracji „Avangarda”, miejscu gdzie każ-
dy gość może skosztować najwyższej jakości 
potraw z produktów pochodzących z własnych 
upraw, odbyło się uroczyste pożegnanie 150 
pielęgniarek i położnych odchodzących na 
emeryturę, zorganizowane przez Małopolską 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Za wieloletnią, pełną oddania i poświęceń pracę w za-
wodzie pielęgniarki i położnej,  profesjonalizm i kole-
żeństwo odchodzącym koleżankom w imieniu Mało-
polskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych po-
dziękował Pan Przewodniczący Tadeusz Wadas wraz 
z Wiceprzewodniczącymi Iwoną Malinowską- Lipień, 
Anną Polonek oraz Barbarą Słupską. W swoim wystą-
pieniu zaznaczył, że emerytura wiąże się ze zmianą try-
bu życia. Dla jednych, to początek zasłużonego odpo-
czynku dla innych wzmożonej aktywności już w nowej 
roli. Wspomniał o szeregu wyrzeczeń, radości, wspól-
nej jakże ciężkiej i odpowiedzialnej, ale dającej olbrzy-
mią satysfakcję pracy. Zaznaczając równocześnie sa-

modzielność, dobrze wypełnioną rolę zawodową oraz 
profesję, szczególną profesję, bo wymagającą oprócz 
wysokich kwalifikacji wyjątkowych predyspozycji, 
wrażliwości na cierpienie, umiejętności współczucia 
i wsparcia. Szczególnie podziękował za bogatą wiedzę 
medyczną i umiejętność postępowania z człowiekiem 
chorym. Po części oficjalnej i wręczeniu pamiątkowe-
go dyplomu i upominku wszyscy obecni zostali zapro-
szeni na uroczysty obiad i lampkę wina.

Każde tego rodzaju pożegnalne spotkanie jest oka-
zją do głębszej refleksji nad tym, co za nami i nad tym, 
co jeszcze przed nami. Jesteśmy przekonani, że każda               
z Pań obecnych na sali dokonała takiego osobistego, 
zawodowego rozrachunku z sobą i tym wszystkim, co 
było jej i naszym udziałem. 

Anna Polonek – Wiceprzewodnicząca Małopol-
skiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Krakowie.

fot: Barbara Słupska; pielęgniarki i położne odchodzące na emeryturę fot: Barbara Słupska; pielęgniarki i położne odchodzące na emeryturę
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JuBIleuSZOWA KONfeReNCJA 
60 lAt POlSKIegO tOWARZYStWA 
PIelĘgNIARSKIegO
► Jadwiga Kornaś

Dnia 21 marca 2017 roku, w słoneczny pierw-
szy dzień wiosny odbyła się w Krakowie pod-
niosła uroczystość,  Jubileuszowa Konferencja 
„60 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskie-
go”.

W gościnnych progach Collegium Maximum UJ 
przy ulicy Krupniczej spotkały się bohaterki tej pięknej 
rocznicy i uroczystości – Pielęgniarki, przedstawicielki 
kilku pokoleń, założycielki i członkinie Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego w Małopolsce.

Organizatorami Konferencji byli: Zarząd Oddziału 
PTP w Krakowie, Instytut Pielęgniarstwa i Położnic-
twa WNOZ UJ CM i Małopolska Okręgowa Rada Pie-
lęgniarek i Położnych.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP mgr Maria 
Szymaczek serdecznie przywitała zaproszonych gości, 
wśród których zaszczycili swoją obecnością:    

fot:  Przewodnicząca ZO PTP mgr Mara Szymaczek

Prezes Zarządu Głównego PTP – dr Grażyna Wójcik
Członek ZG PTP, przewodnicząca sekcji historycznej 
– mgr Krystyna Wolska-Lipiec
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
– mgr Zofia Małas
Przewodniczący MORPiP – dr Tadeusz Wadas
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium 
Medicum – prof. Tomasz Grodzicki
Dziekan WNOZ CM  UJ – prof. Tomasz Brzostek

Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa CM 
UJ – dr hab. Agnieszka Gniadek
Prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego  
– prof.  Igor Gościński
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  
– mgr Barbara Bulanowska
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II – dr hab. 
n. med. Dorota Sobczyk
Dyrektor PPZOL w Brzesku – mgr Krzysztof Gac
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
– mgr Ewa Podłęcka
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa 
– prof. Maria Kózka
Konsultant Wojewódki w dziedzinie pielęgniarstwa 
– mgr Edyta Ozga
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego – mgr Izabela Ćwiertnia
Konsultant Wojewódki w dziedzinie pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej terapii – mgr Stani-
sław Wojtan      
Pielęgniarki naczelne, przełożone krakowskich  
szpitali.   

Następnie przystąpiono do pięknej i wzruszającej 
części Konferencji, podczas której uhonorowano  oko-
licznościowymi dyplomami za pracę i aktywność spo-
łeczną na rzecz śro-
dowiska i PTP grupę 
37 wyjątkowych Pie-
lęgniarek – Nestorek, 
które współtworzyły 
Polskie Towarzy-
stwo Pielęgniarskie 
w Małopolsce i 23 
Koleżanek aktualnie 
działających w PTP.  
Wyróżnione  osoby 
przez wiele lat wnosiły  
i wnoszą  ogromny za-
pał, entuzjazm, często fot: Goście Konferencji
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prywatny czas, w pracę na rzecz propagowania i roz-
woju PTP w regionie Małopolski i w pracach Zarządu 
Głównego w Warszawie. 

 W treści wręczonych  dyplomów napisano: 
 „…Najserdeczniejsze podziękowania za wzo-

rowe wykonywanie swoich obowiązków wynika-
jących ze społecznego zaangażowania, profesjo-
nalizm oraz umiłowanie działań na rzecz rozwo-
ju zawodu Pielęgniarki. Dziękujemy za tworze-
nie , podtrzymywanie i rozwój Towarzystwa oraz 
niepodważalny wkład pracy, który przyczynił 
się do ukształtowania  wielu młodych pokoleń 
Pielęgniarek. Ponadto dziękujemy za  aktywny 
udział w rozwijaniu więzi koleżeńskich, sympa-
tię i życzliwość w stosunku do współpracowni-
ków oraz członków Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarskiego”.  

Dyplomy z podziękowaniem za wieloletnie wsparcie 
i owocną współpracę z PTP otrzymali również:

Aesculap Chifa Koncern BBraun
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-

nych
M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c. Zuzan-

na Mysłowska, Beata Mróz
Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum  

Uniwersytetu Jagiellońskiego.                                                                                    
W dalszej części Konferencji głos zabrali zaproszeni 

goście składając gratulacje oraz życzenia dalszej ak-
tywnej działalności, na rzecz pacjentów i środowiska 
pielęgniarskiego.

fot: prof. Igor Gościński przekazuje medal im prof. Józefa Bogusza

Pierwszą sesję Konferencji rozpoczęto wykładem 
Przewodniczącej Sekcji Historycznej Zarządu Głów-
nego PTP Pani Krystyny Wolskiej-Lipiec „PTP Jubi-
leusz sześćdziesięciolecia”, autorka przedstawiła bogato 
ilustrowaną archiwalnymi fotografiami, historię PTP 
na przestrzeni 60 lat, począwszy od czasów przedwo-
jennych i działalności Polskiego Stowarzyszenia Pie-
lęgniarek Zawodowych, poprzez trudne lata drugiej 
wojny światowej, w czasie której życie straciło 30% pie-
lęgniarek,  lata powojennego reżimu  komunistyczne-
go uniemożliwiającego działanie wszelkich stowarzy-
szeń aż do momentu organizowania i powołania PTP 
w latach 1956-1957.

W panelu dyskusyjnym „Działalność Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego w Małopolsce”, w któ-
rym udział wzięły Przewodniczące Zarządu Oddziału 
w Krakowie Panie: Anna Kapała, Gabriela Ginalska, 
Jadwiga Kornaś i Bogumiła Kubowicz. Panel  ilustro-
wany  galerią archiwalnych fotografii i dokumentów 
z lat powstania PTP poprowadziła Przewodnicząca 
obecnej kadencji Maria Szymaczek.  W miłej, wspo-
mnieniowej atmosferze Panie przedstawiały najważ-
niejsze wydarzenia ze swoich kadencji, omawiały 
sukcesy i  niepowodzenia, dzieliły się swoimi doświad-
czeniami i wspomnieniami. Do dyskusji zaproszono 
Koleżanki, których spektakularna i wyjątkowa w skali 
regionu i kraju działalność zaowocowała powstaniem 
w Krakowie Spółdzielni Mieszkaniowej Pielęgniarek 
przy PTP. Pomysłodawczynią, inicjatorką i pierwszą 
Prezes Spółdzielni była Pani Janina Flaga. Z kolei za 
przyczyną Koleżanek Aliny Posim i Stanisławy Lebi-
cy oraz dzięki ówczesnemu Dyrektorowi Szpitala im. 
Babińskiego zakupiono teren w Gminie Liszki pod 
działki rekreacyjne dla pielęgniarek. Warto podkreślić, 
iż do dzisiaj obydwie inicjatywy służą pielęgniarkom.  
Koleżanki Anna Kapała i Seweryna Mikucka opo-
wiadały o swoich pobytach na stypendiach we Francji 
i Kanadzie.  

fot: uczestniczki panelu dyskusyjnego

fot: wyróżnione Pielęgniarki – Nestorki
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W drugiej sesji Konferencji przedstawiono następu-
jące referaty:

Dr Beata Dobrowolska „Symbolika i etyka zawodo-
wa pielęgniarek w kształtowaniu tożsamości zawo-
dowej”, dr Kazimiera Zahradniczek  „Rola krakow-
skich członkiń PTP w kształceniu pielęgniarek”, 

Marlena Padykuła  
„Wykorzystanie 
badań nauko-
wych w praktyce 
pielęgniarskiej”,  
Dorota Władyka 
„Program Po-
litical Lesder-
ship” or az  Gr a -
żyna Wój ci k  
„W s p ó ł p r a c a 
z Towarzystwa-
mi Pielęgniar-
skimi w Europie 
i  na świecie”.

 Sesja   Poste-
rowa  „Badania naukowe w pielęgniarstwie” była  
wspaniałą okazją do zaprezentowania  prac i dokonań, 
których autorami byli studentki i studenci Wydziału 
Nauk o Zdrowiu. Prace były bardzo interesujące, od-
zwierciedlały płaszczyzny zainteresowań autorów, me-
rytorycznie na bardzo wysokim poziomie. Studenci 
postawili komisję oceniającą prace przed bardzo trud-
nym zadaniem, bowiem wszystkie zaprezentowane 
postery były godne nagrodzenia. 

Autorzy nagrodzonych prac otrzymali dyplomy 
i książki. 

Zwieńczeniem Konferencji było niezwykłe i bardzo 
wzruszające wydarzenie, Pani Przewodnicząca Komi-
sji Historycznej ZG PTP mgr Krystyna Wolska-Lipiec 
przekazała na ręce przedstawicielek Katolickiego Sto-
warzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich czepek 
pielęgniarski Hanny Chrzanowskiej, z czasów Jej nauki 
w Warszawskiej Szkole Pielęgniarskiej w latach 1922-
1924.

Jubileuszową Konferencję „60-lat  Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego” organizatorzy zakończyli  
życzeniami dalszych wspaniałych sukcesów i obietnicą 
kolejnego spotkania.

Na zakończenie sprawozdania zacytuję fragment re-
feratu Pani dr Kazimiery Zahradniczek:

„Świadomość dokonań naszych poprzedni-
czek powinna motywować do 
działań na rzecz pielęgniarstwa, 
gdyż nasi następcy zapytają nas, 
co pozostawiliśmy po sobie? Na-
sze obecne dokonania kształtują 
przyszłość, ale kiedyś staną się 
przeszłością i od nas zależy czy 
dobrą czy złą”.

Jadwiga Kornaś – mgr pielęgniar-
stwa, emerytka.

fot: Renata Galska

fot: dr Kazimiera Zahradniczek

fot: Studenci laureaci sesji posterowej

fot: przekazanie czepka H. Chrzanowskiej
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60 lAt MINĘŁO…....
► Maria  Szymaczek

Opowieść o krakowskim oddziale Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego na podstawie 
archiwalnych dokumentów historycznych 
oraz wspomnień Janiny Baranowskiej opra-
cowała Maria Szymaczek.

Pisząc o początkach działalności Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego w Krakowie nie można pominąć 
wcześniejszej działalności Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Zawodowych. Jako pierwsza organizacja 
pielęgniarska zostało powołane w Warszawie, w  1925 
roku, z inicjatywy Helen Bridge, założycielki Szko-
ły Pielęgniarskiej w Warszawie. W 1939 roku, m. in. 
Anna Rydlówna i Teresa Kulczyńska zorganizowały 
koło terenowe tego Stowarzyszenia w Krakowie. Nie-
stety działania wojenne oraz powojenna sytuacja po-
lityczna uniemożliwiły działalność Stowarzyszenia do 
lat 50-tych XX wieku.

Początki Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego w Krakowie.

W 1956 roku polskie pielęgniarki podejmują aktyw-
ną działalność zmierzającą do  ponownego  założenia 
stowarzyszenia zawodowego.

Jakie było tego uzasadnienie? 
Przede wszystkim niedoskonałość systemu kształ-

cenia pielęgniarek, a co za tym idzie niski poziom wy-
konywanej pracy, brak postępów w rozwoju zawodu, 
brak nowoczesnej ustawy o zawodzie pielęgniarskim, 
brak podręczników i innych materiałów dydaktycz-
nych oraz  niski prestiż zawodu pielęgniarskiego.

1956 rok przyniósł zmiany polityczne w naszym kra-
ju. Nastąpiła tzw. „odwilż gomułkowska”. Wykorzystały 
to nasze koleżanki i utworzyły aktywną grupę założy-
cielską, która w wyniku licznych spotkań i rozmów oraz 
korespondencji postanowiła powołać własne towarzy-
stwo. I tak rozpoczęły się przygotowania do I Zjazdu. 
Powołano Krajowy Komitet Organizacyjny działający 
pod patronatem Ministra Zdrowia dr Jerzego Szta-
chelskiego. Na czele Komitetu w Warszawie stała Zofia 
Konderska, natomiast pełnomocnikami w Krakowie 
zostały Michalina Wilczyńska i  Henryka Dumańska.

W celu pełnego zrozumienia powagi sytuacji oraz 
trudności w organizowaniu towarzystwa należy cofnąć 
się o 61 lat i przywołać ówczesny sposób komuniko-
wania się. Założycielki praktycznie miały do dyspozy-

cji tylko jedno narzędzie komunikowania, listy, pisane 
ręcznie i przesyłane za pośrednictwem poczty.

W naszych materiałach znajduje się wiele takich 
wspaniałych pamiątek, przytaczamy fragmenty jednej 
z nich:

Pismo z Ministerstwa Zdrowia z dnia 9.10.1956 roku 
do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wy-
dział Zdrowia w Krakowie:

„W ślad za pismem z dnia 10.09.1956 roku Mi-
nisterstwo Zdrowia prosi o udzielenie pomocy or-
ganizującemu się obecnie na terenie całego kraju 
Polskiemu Towarzystwu Pielęgniarskiemu. (….) aby 
w miarę możliwości pokryły z delegacji służbowych 
koszta podróży delegatek terenowych Kół Towarzy-
stwa na walne zebranie Kół oraz na wyborcze zjaz-
dy wojewódzkie.

Jednocześnie zawiadamia się, że pełnomocnikami 
wojewódzkimi na terenie województwa krakowskie-
go są ob. ob.  Wilczyńska Michalina – Wojewódzki 
Wydział Zdrowia i Dumańska Henryka – przełożo-
na szpitala im. Narutowicza, które są upoważnio-
ne przez Główny Komitet Organizacyjny Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego do prowadzenia akcji 
organizacyjnej” podpisał: dr K. Cholewius – dyrek-
tor zarządu M.Z.

Atmosfera w Warszawie oraz w Krakowie w owym 
czasie była bardzo gorąca, czasu było niewiele, a pro-
blemów aż nadto, o czym mamy okazję przekonać się 
dzięki zachowanej korespondencji pomiędzy Zofią 
Konderską a naszymi krakowskim założycielkami. 

12 października 1956 roku skierowała list do Krako-
wa do Michaliny Wilczyńskiej, w którym zawiera nie-
pokoje związane z powstawaniem  towarzystwa:

„Droga Koleżanko…..do 10 listopada musi być 
Zjazd Wojewódzki. Termin nam podajcie wcześniej, 
może się uda, że ktoś z nas przyjedzie. Po zjeździe 
przemyślijcie dokładną listę kół z lokalizacją i ogól-
ną liczbą członków…..Cieszę się ogromnie, że tak do-
brze u Was idzie, bardzo jestem osobiście wdzięczna 
Pani za starania i pracę, proszę też w moim imieniu 
podziękować koleżance Węglowskiej za jej pracę. …. 
Wybrany na zjeździe Zarząd Główny będzie musiał 
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ki, Tarnowa, Bochni, Miechowa, Limanowej, Wado-
wic, Żywca, Nowego Sącza, Oświęcimia, Jordanowa, 
Chrzanowa, Proszowic, Brzeska, Jaworzna, Olkusza 
i Skały.

A oto postulaty z I Zjazdu Wyborczego w Kra-
kowie:

1.  Zjazd delegatek PTP wyraża radość, że mógł ob-
radować w atmosferze wolności słowa i wyraża 
gorące uznanie rewolucyjnym programom Tow. 
Gomułki.

2.  Członkiem PTP ma być pielęgniarka o niena-
gannej postawie etyczno-zawodowej i pełnych 
kwalifikacjach, młodsza pielęgniarka pozostaje 
uczennicą do chwili uzyskania dyplomu. Pielę-
gniarka przyuczona, jako stan przejściowy, nie 
jest brana pod uwagę.

3.  Wojewódzki Zjazd delegatek domaga się rehabi-
litacji pielęgniarek, a mianowicie: Kol. Rydlówny 
Anny,  Kol. Ludmiły Baranowej, Kol. Kulczyń-
skiej Teresy i innych.

4.  Walny Zjazd stawia wniosek, aby pismo Pielę-
gniarka Polska było prowadzone przez PTP.

5.  Walny zjazd żąda, aby PTP było członkiem Mię-
dzynarodowego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

6.  Walny Zjazd uważa za konieczne wgląd PTP 
w programy szkolenia zawodowego.

7.  Zjazd Wyborczy delegatów PTP Województwa 
Krakowskiego, zgłasza gotowość pomocy pielę-
gniarskiej walczącym Węgrom.

Powyższe postulaty odnoszą się do problemów za-
równo tych dotyczących bezpośrednio pielęgniarstwa 
jak i ogólnej sytuacji politycznej naszego kraju. 

To dobra lekcja historii.
Pierwszy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pie-

lęgniarskiego odbył się w Warszawie w dniach 
8-9 stycznia 1957 roku. Jest to data, z którą wiążemy 
początek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
w Polsce.

Pierwszą Przewodniczącą została Halina Stefańska. 
Członkami Zarządu Głównego zostały wybrane pielę-
gniarki z Krakowa: Hanna Chrzanowska, Teresa Kul-
czyńska, Maria Rozwadowska, Michalina Wilczyńska.

I Wojewódzki Zjazd PTP w Krakowie odbył się 
już w dniu 3 lutego 1957 roku.

Jest to data, od której nasze Towarzystwo rozpoczęło 
swoją działalność i nieprzerwanie trwa do dnia dzisiej-
szego. Oddział wojewódzki w Krakowie jest najstar-
szym oddziałem Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego.

Pierwszą Przewodniczącą została Zuzanna Śmierz-
chalska (1957-1960). Kolejno funkcję tę pełniły: Janina 

natychmiast opracować regulaminy dla Kół i Od-
działów i wtedy nada się jednakową dla całego kra-
ju formę organizacyjną.

……Co mnie natomiast bardzo niepokoi, to fakt, 
o którym Pani pisze ,antagonizmów między pielę-
gniarkami kwalifikowanymi i resztą. Chyba tu za-
szło jakieś nieporozumienie! Przecież statut, który 
macie wyraźnie mówi, ze członkiem może być każ-
da pielęgniarka. A nam wolno działać tylko na pod-
stawie tego projektu….Wydaje mi się to niesłychanie 
niewłaściwe ze strony pielęgniarek uprawnionych. 
Przecież towarzystwo ma właśnie służyć do skon-
solidowania frontu pielęgniarskiego, a nie być płasz-
czykiem do rozgrywek wewnątrz zawodu……

To zresztą nie jest ich (pielęgniarek) wina, to 
wszystko wynika z tego skandalicznego dotychczas 
sposobu, a raczej dziesiątków sposobów dopuszcza-
nia do zawodu, co stworzyło niesłychanie różnorod-
ny poziom, a w skutku- antagonizmy. Ale my musi-
my temu właśnie przeciwdziałać i dążyć do zatarcia 
tych różnic, aby w przyszłości stworzyć jasną sylwet-
kę zawodu…..

Droga Pani, proszę łaskawie tę wiadomość prze-
kazać kol. kol. Węglowskiej i Dumańskiej, ustalcie 
razem tryb postępowania i na litość boską, wypro-
stujcie tę sprawę!

Ja mam tu urwanie głowy z Towarzystwem. kłó-
cą się o dotacje na zjazd, o budżet na przyszły rok, 
o konto w banku, o zakwalifikowanie nas, jako To-
warzystwo Naukowe, tym bardziej, że wszystko mu-
szę sama robić, bo Pani wie- do Rady jest 15 osób, 
a do roboty- nikogo.

p.s. Przed chwilą dostałam list od Pani Dumań-
skiej, w którym pisze, ze wszystko idzie dobrze,„ 
(Zofia Konderska)

I poszło dobrze….
W dniu 28 października 1956 roku odbył się w Kra-

kowie Wojewódzki Zjazd Wyborczy Delegatek PTP, na 
którym wybrano delegatki na Zjazd Główny do War-
szawy

Były to: Michalina Wilczyńska, Henryka Dumańska, 
Hanna Chrzanowska, Teresa Kulczyńska, Zofia Kurko-
wa, Ludmiła Baranowa, Maria Rozwadowska, Jadwiga 
Dobrzyńska, Janina Truszkowa, Zuzanna Smierzchal-
ska, Kazimiera Czosnyka, Wanda Bocheńska.

W Zjeździe, poza wybranymi delegatkami, uczestni-
czyło 84 osoby. Zgodnie z zachowaną listą obecności, 
były to m. in: Alina Rumun, późniejsza laureatka Me-
dalu Florence Nightingale, Seweryna Mikucka i Jadwi-
ga Fudakowska, nauczycielki zawodu.

I wiele pielęgniarek z Krakowa, Zakopanego, Rab-
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Tołkacz (1960-1983), Janina Batkowska (1983-1984), 
Stanisława Lebica (1984-1989), Gabriela Ginalska 
(1989-1997), Jadwiga Kornaś (1997-2001), Bogumiła 
Kubowicz (2001-2009). Maria Szymaczek jest Prze-
wodniczącą od 2009 roku i pełni tę funkcję nadal.

W opracowaniu przygotowanym na Jubileusz  
10-lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
w Krakowie, zawarte zostały informacje o działaniach, 
które były podejmowane w tym okresie. Działania te 
zostały opisane na podstawie wspomnień Heleny Pręd-
kiewicz, Zuzanny Śmierzchalskiej i Janiny Tołkacz.

Zgodnie ze Statutem, PTP  miało za zadanie zakła-
danie Kół w województwie. Liczba Kół zmieniała się, 
podobnie jak zmieniała się mapa województw Polski 
i tak w 1957 roku działały 32 Koła, które zrzeszały 
1226 członkiń. W kolejnych latach liczba ta zmienia-
ła się. Jak napisały Autorki w artykule z okazji 10-lecia 
PTP: „dziesięcioletnie doświadczenie przekonało 
nas, że nie należy dążyć do dużej ilości Kół, a je-
dynie pomagać i bazować na Kołach wykazujących 
się aktywnością. Działalność Koła ma znaczenie 
propagandowe, dobrze ustawiona praca koła staje 
się magnesem przyciągającym członków, wiąże ich 
z organizacją”.

Pozostałe formy działalności to:
■  praca na rzecz podniesienia rangi zawodu, po-

przez przygotowanie do opracowania projektu 
Ustawy o zawodzie Pielęgniarki i projektu Regu-
laminu Sądu Koleżeńskiego,

■  opracowanie programu doszkalania kadr kierow-
niczych pielęgniarskich,

■  ustalenie wytycznych do prowadzenia specjaliza-
cji,

■  ścisła współpraca z ZG PTP,
■  prace nad opracowaniem Ogólnopolskiego Kon-

kursu Pielęgniarskiego,
■  współpraca z Prezydium Wojewódzkiej i Miejskiej 

Rady Narodowej, m.in. przy opracowaniu danych 
dotyczących warunków i stosunków w pracy pie-
lęgniarek na terenie miasta i województwa kra-
kowskiego,

■  opracowanie wzorów mundurów pielęgniar-
skich,

■  współpraca z Polskim Towarzystwem Lekarskim, 
na rzecz poprawy standardów pielęgnowania, po-
przez odciążenie pielęgniarek od czynności nie 
wchodzących w zakres pracy pielęgniarskiej,

■ współpraca z Zarządem Ligii Kobiet, edukowanie 
społeczeństwa, prowadzenie oświaty sanitarnej,

■ działalność na rzecz poprawy warunków pracy 
pielęgniarek,

■ propagowanie zasad etyki zawodu,
■ ochrona prestiżu zawodu, 
■ powołanie Sekcji Historycznej,
■ ufundowanie stypendium im. Michaliny Wilczyń-

skiej dla najlepszej uczennicy szkoły pielęgniar-
skiej (Michalina Wilczyńska zmarła w grudniu 
1957 roku),

■ organizowanie wymiany doświadczeń z pielę-
gniarkami z innych krajów,

■ powołanie sekcji szkoleniowej, czyli początki 
kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek. 
Zaczęto organizować spotkania naukowe w Klu-
bie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Klub 
działał od 1964 roku, początkowo mieścił się przy 
ul. 1-Maja, następnie przy ul. Kopernika 21, potem 
Kopernika 19. Spotkania odbywały się w każdy 
1-szy wtorek miesiąca, o godzinie 17-tej. Tę dzia-
łalność nadal pielęgnuje Koło PTP przy Szpitalu 
Uniwersyteckim w Krakowie pod przewodnic-
twem mgr Barbary Dudek oraz wiele innych Kół 
PTP w Krakowie.

 10-lecie PTP w Krakowie uczczono na posiedze-
niu w lutym 1967 roku, organizując Sesję Naukową 
przy licznym udziale pielęgniarek i zaproszonych go-
ści. Wykład wygłosiła Stefania Poznańska, stała kore-
spondentka czasopisma „Pielęgniarka i Położna” oraz 
członek ZG PTP w Warszawie oraz Zuzanna Śmierz-
chalska.

Na podstawie sprawozdania z okazji 20-lecia 
działalności PTP w Krakowie (Autor nieznany), 
działalność Towarzystwa koncentrowała się na:
■ ścisłej współpracy komisji historycznej ze szkoła-

mi pielęgniarskimi i opracowaniu życiorysów wy-
bitnych pielęgniarek: Anny Rydlówny, Marii Ep-
steinówny, Teresy Kulczyńskiej, Anny Mulakowej 
i Aleksandry Rudeckiej, Florence Nightingale,

■  kontynuowaniu  prac nad poprawą jakości opieki 
pielęgniarskiej nad obłożnie chorymi, do pracy 
w Oddziale włączono pielęgniarki emerytowane. 
Do dnia dzisiejszego istnieje Koło skupiające pie-
lęgniarki, które zawodowo osiągnęły wiek emery-
talny, ale nadal aktywnie współpracują z naszym 
oddziałem,

■  udziale pielęgniarek w konkursie 3M organizowa-
nym przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek. 
W 1979 roku Seweryna Mikucka została krajowym 
zwycięzcą konkursu 3M i uzyskała stypendium 
na wyjazd do Francji. W 1983 roku Anna Kapała 
została kolejną zwyciężczynią konkursu 3M i uzy-
skała stypendium na szkolenie w  Kanadzie. I jesz-
cze jedno stypendium uzyskane w konkursie 3M 
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w 1988 roku przez Kazimierę Zahradniczek, w wy-
niku którego odbyła szkolenie w Royal College of 
Nursing w Londynie. Należy podkreślić, że Anna 
Kapała pełniła funkcję Przewodniczącej ZG PTP 
w latach 1992-1993 i wprowadziła organizowanie 
Kongresów Pielęgniarskich. Projekt ten z powo-
dzeniem jest nadal realizowany.

■ organizowaniu Olimpiady Pielęgniarskiej dla 
uczennic oraz w latach 80-tych  konkursu o „Złoty 
Czepek” dla pielęgniarek dyplomowanych. Można 
uznać, że konkurs o tytuł „Najlepszej Pielęgniarki 
Roku” stanowi kontynuację tego przedsięwzięcia,

■  bardzo ważnym zadaniem była analiza warunków 
socjalno-bytowych pracujących pielęgniarek i po-
łożnych. Zespół w składzie: Anna Kapała, Stani-
sława Lebica, Gabriela Ginalska, Halina Kleszcz, 
Stanisława Prokopczak, Albina Karwowska i Lidia 
Bonarska, przygotował wnioski z badań, zawiera-
jące ocenę jakości życia pielęgniarek oraz fatalne 
warunki pracy i płacy. Raport ten został przekaza-
ny władzom. 

W tym miejscu należy przypomnieć, że Polskie To-
warzystwo Pielęgniarskie działało w imieniu pielęgnia-
rek, jako jedyne zawodowe stowarzyszenie. Nie istniał 
samorząd zawodowy, nie było też związków zawodo-
wych pielęgniarek.

I działanie bez precedensu, powołanie Spółdzielni 
Mieszkaniowej dla pielęgniarek. 

Jak powiedziała Janina Flaga, pierwsza Prezes Spół-
dzielni, dzięki pracy samych zainteresowanych, dzięki 
dobremu wizerunkowi pielęgniarstwa i pozyskaniu do 
współpracy władz, dziś nazwalibyśmy ten proces „Po-
litical Leadership”, pielęgniarki uzyskały 180 mieszkań 
w 3 pięknych blokach!

W latach 90-tych powstaje Samorząd Zawodowy, 
który przejął część zadań Towarzystwa. Następuje spa-
dek zainteresowania PTP-em lecz pielęgniarki pozy-
skały reprezentanta i obrońcę zawodu. Towarzystwo 
może się teraz koncentrować na właściwych dla niego 
zadaniach.  

I tak się dzieje. Dzięki zaangażowaniu członków i Za-
rządu Oddziału od 1993 roku wydawano „Biuletyn in-

formacyjny” pod redakcją Janiny Baranowskiej, Marii 
Chowaniec, Barbary Wyki i Bogumiły Kubowicz. Biu-
letyn zawierał główne informacje o działaniach PTP 
oraz opracowania na temat najnowszych tendencji 
w opiece nad chorymi.

Towarzystwo zaczęło skupiać się na współpracy na-
ukowej z innymi stowarzyszeniami, udziałem w pro-
jektach międzynarodowych oraz propagowaniem za-
wodu.

A oto aktualne założenia działalności Polskie-
go Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Zadania te są związane z rozwojem pielęgniarstwa, 
wspieraniem zawodu, budowaniem prestiżu i współ-
pracą międzynarodową.

 Do najważniejszych należą:
■ aktywizacja pielęgniarek na rzecz samorealizacji 

oraz kreowania tożsamości zawodowej, 
■  pełnienie wiodącej roli jako pioniera innowacji 

w pielęgniarstwie klinicznym, edukacji i nauce,
■ tworzenie płaszczyzny współpracy stowarzyszeń 

pielęgniarskich, łączenie działań na rzecz pielę-
gniarstwa, 

■ współpraca z organizacjami pielęgniarskimi 
w kraju i za granicą,

■ współpraca z organami rządowymi i samorządo-
wymi w zakresie rozwoju pielęgniarstwa i bezpie-
czeństwa pacjentów,

■ odwoływanie się do tradycji i historii zawodu, pie-
lęgnowanie zasobów historycznych towarzystwa,

■ współpraca z partnerami na rzecz poprawy ja-
kości pielęgnowania (Firma BBraun – jako stały 
partner PTP: wspólny Projekt: bezpieczeństwo 
pracy personelu medycznego oraz eliminowanie 
przyczyn ekspozycji zawodowych na krew),

■ stała współpraca z MOIPiP w realizowaniu zadań 
na rzecz poprawy sytuacji pielęgniarek w Mało-
polsce.

Współczesne motto dla naszych działań brzmi:
„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” Jan Paweł II

Szanowni Państwo, dzięki pielęgnowaniu historii 
mamy swoją tożsamość i możemy iść naprzód. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom Jubileuszowej 
Konferencji za obecność i wspaniałe uświetnienie tego 
wydarzenia, a Przewodniczącym oraz zaproszonym 
i obecnym  Nestorkom – Damom Pielęgniarstwa za 
uzupełnienie naszej wiedzy historycznej.

Maria Szymaczek – mgr pielęgniarstwa, Przewodni-
cząca PTP-Oddział Małopolski, Naczelna Pielęgniarka 
SU w Krakowie.
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ROlA KRAKOWSKICH CZŁONKIń POlSKIegO 
tOWARZYStWA PIelĘgNIARSKIegO 
W KSZtAŁCeNIu PIelĘgNIAReK
► Kazimiera  Zahradniczek

Jubileuszowa Konferencja zorganizowana 
z okazji 60 lat Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego w Krakowie, skłania do refleksji 
na temat jego dokonań w różnych zakresach 
działania.

Szczególną rolę odegrały krakowskie człon-
kinie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
w organizowaniu w Polsce systemu kształce-
niu pielęgniarek i jego ustawicznego unowo-
cześniania. 

Ale kształcenie zawodowych pielęgnia-
rek rozpoczęło się w Krakowie ponad sto lat 
temu.

Zdjęcie: Anna Rydlówna

Więc „Nie można oddać się żadnemu zawodowi, ani 
rozumnie, ani korzystnie, o ile się do pewnego stopnia 
nie zna jego historyi. (…..) Powinniśmy zatem wie-
dzieć, jak zawód pielęgniarki powstał, jakimi drogami 
postępował oraz pod czyim kierunkiem najlepiej się 
rozwijał. Posiadając tę wiadomość, każda z nas będzie 
mogła pokierować i wpłynąć na pomyślny rozwój 
i przyszłość pielęgniarstwa, zgodnie z jego historycz-
nym posłannictwem”, tak napisała Anna Rydlówna 
w niepublikowanej „Historya pielęgniarstwa”.

Stąd ważnym staje się ukazanie: 
■ znaczenia Szkoły Zawodowych Pielęgniarek 

w Krakowie dla kształtowania się podstaw zawo-
du pielęgniarki, 

■ wpływu współpracy międzynarodowej na rozwój 
nowoczesnego pielęgniarstwa, 

■ udziału w powołaniu i pracach Polskiego Stowa-
rzyszenia Pielęgniarek Zawodowych,

■ roli Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higie-
nistek w rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa,

■ udziału w redagowaniu czasopisma „Pielęgniarka 
Polska” i publikowanie artykułów o tematyce za-
wodowej,

■ podręczników i ich znaczenia dla kształcenia pie-
lęgniarek,

■ działań związanych z uchwaloną ustawą o pielę-
gniarstwie w 1935 roku,

■ udziału w pracach Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego,

■ wprowadzanie zmian w systemie kształcenia pie-
lęgniarek.

Zdjęcie: Pieczęć Szkoły Zawodowych Pielęgniarek w Krakowie

Szkoła Zawodowych Pielęgniarek Stowarzyszenia 
Pań Ekonomek św. Wincentego a’Paulo w Krakowie 
została otwarta w Krakowie 5 listopada 1911 roku. 

Idea, która tkwiła u podstaw tej Szkoły to: „Pielę-
gniarstwa trzeba się uczyć i traktować je jako wyodręb-
niony, samodzielny zawód”. 

Jej organizacja i program wzorowane były na szko-
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►

Zdjęcie: Teresa Kulczyńska w czasie studiów w szkole pielęgniarskiej w Bostonie 

w latach 1921-1923 

M. Epstein w czasie półrocznego stypendium zwie-
dziła najważniejsze szkoły pielęgniarskie i placówki 
szpitalne w Europie. A. Rydlówna uzyskała roczne 
stypendium, odbyła staż w ośrodkach europejskich 
i w Stanach Zjednoczonych. 

Zdobyta wiedza i doświadczenie posłużyły do wpro-
wadzenia zmian w programach nauczania w powstają-
cych w Polsce szkołach pielęgniarskich oraz przygoto-
wania pierwszych podręczników do pielęgniarstwa.

3 kwietnia 1925 roku powstało Polskie Stowarzy-
szenie Pielęgniarek Zawodowych, którego głównym 
celem było umacnianie pozycji zawodowej pielęgnia-
rek oraz prace nad programami i metodami nauczania 
w szkołach pielęgniarskich, a także opracowanie pod-
staw etyki pielęgniarskiej. E. Borkowska i M. Epstein 
pełniły funkcję wiceprzewodniczących. Sekretarką 
została T. Kulczyńska, posiadająca wiedzę i doświad-
czenie w zakresie ówczesnego kształcenia pielęgniarek. 
W pracach Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyła 
także A. Rydlówna.

Na III Walnym Zjeździe w 1928 roku podjęto decy-
zję o wydawaniu czasopisma zawodowego, miesięcz-
nika „Pielęgniarka Polska”.

Redaktorką przez cały czas wydawania pisma w la-
tach 1929–1939 była Hanna Chrzanowska, zaś sprawy 
administracyjne prowadziła Maria Starowieyska. 

Pismo to odegrało ogromną rolę w rozwoju pielę-
gniarstwa. Przekazywano w nim informacje o pie-
lęgniarstwie w kraju i za granicą, drukowano opisy 
zabiegów pielęgnacyjnych, które pomagały w przygo-
towaniu do egzaminu państwowego. Zabiegi te opra-

łach niemieckich, które znane były założycielkom 
Szkoły. Znaczącą rolę przy jej tworzeniu odegrały 
Maria Epstein, Anna Rydlówna, Maria Wiszniewska,  
Joanna Stryjeńska.

Zdjęcie: Maria Epstein

To M. Epstein była inicjatorką pielęgniarstwa świec-
kiego jako samodzielnego zawodu, organizatorką 
dwóch szkół, cenionym pedagogiem i nauczycielką 
zagadnień etycznych. 

W Szkole tej obowiązywał przy przyjęciu cenzus 
wieku 18 do 35 lat, wykształcenie przynajmniej 4 klasy 
szkoły wydziałowej. 2-letni czas kształcenia obejmo-
wał 6-miesięczny kurs teoretyczny i półtoraroczny 
okres zajęć praktycznych. Zajęcia te organizowano 
w oddziałach Szpitala św. Łazarza pod kierunkiem le-
karzy, profesorów UJ, którzy sporządzali pisemne opi-
nie uczennic. Uwzględniano w nich takie kryteria jak: 
„wiadomości teoretyczne, fizyczne zdolności, schlud-
ność, punktualność, obowiązkowość, zachowanie się 
wobec chorych, przełożonych i służby”.

Po zdaniu egzaminu z całości materiału objętego na-
uczaniem, uczennice otrzymywały dyplom podpisany 
przez Prezesa Rady Nadzorczej, Dyrektora Rady Nad-
zorczej i Dyrektora Szkoły.

W czasie funkcjonowania Szkoły w latach 1911-
1921, z przerwą w czasie I wojny światowej, ukończyło 
ją 41 pielęgniarek. 

Ich praca w szpitalach w czasie pokoju i wojny zwró-
ciła uwagę na konieczność zawodowego przygotowa-
nia do opieki nad chorymi. Potwierdziła to działalność 
od 1919 roku Misji Amerykańskiego Czerwonego 
Krzyża w Polsce, udział w niej amerykańskich pielę-
gniarek polskiego pochodzenia, co umożliwiło po-
znanie nowoczesnego systemu kształcenia, nawiązanie 
współpracy celem przygotowania się do zorganizowa-
nia Szkoły na nowych zasadach.

Uzyskano stypendia dla Teresy Kulczyńskiej i Marii 
Wiszniewskiej, które w latach 1921- 1923 ukończyły 
Szkołę Pielęgniarek w Bostonie. 
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cowane przez H. Chrzanowską i T. Kulczyńską zostały 
wydane w 1938 roku. Był to pierwszy podręcznik pie-
lęgniarstwa pt. „Zabiegi pielęgniarskie„. Rozszerzone 
i unowocześnione jego wydanie ukazało się wielokrot-
nie.

Zdjęcie: Pierwszy podręcznik do pielęgniarstwa wydany w 1938 roku

Pod redakcją H. Chrzanowskiej i W. Lankajtes dru-
kowano cykl artykułów dotyczących „Wytycznych dla 
pielęgniarki społecznej”.

W 1925 roku otwarto Uniwersytecką Szkołę Pielę-
gniarek i Opiekunek Zdrowia (Higienistek) w Krako-
wie, jako odrębne studium pomocnicze przy Wydziale 
Lekarskim UJ.

Szkoła realizowała początkowo dwu-, a następnie 
dwu i pół – oraz trzyletni program nauczania, na któ-
rym wzorowały się inne szkoły. Była pierwszą Szkołą  
Pielęgniarską, która prowadzona była od początku 
przez pielęgniarki Polki. Znakomicie przygotowane 
poprzez posiadane doświadczenie zdobyte w Szkole 
Zawodowych Pielęgniarek oraz w szkołach w Europie 
i Stanach Zjednoczonych.

A były to: M. Epstein, A. Rydlówna, M. Wiszniew-
ska, E. Borkowska, T. Kulczyńska, H. Chrzanowska. 
Wykłady z przedmiotów klinicznych prowadzone były 
przez profesorów UJ. 

Od uczennic wymagano, poza wiedzą i umiejętno-
ściami, wysokiego poziomu moralnego i przestrzega-
nia zasad etyki zawodowej.

Aktywna działalność członkiń Polskiego Stowarzy-
szenia Pielęgniarek Zawodowych, otwarcie kolejnych 
szkół kształcących pielęgniarki, których liczba sys-
tematycznie się zwiększała, co miało zdecydowany 
wpływ na poprawę opieki nad chorymi, przy nadal 
istniejącym zróżnicowanym przygotowaniu zawodo-
wym pielęgniarek, skutkowało przygotowaniem Usta-
wy o pielęgniarstwie, która została uchwalona przez 
Sejm 21 lutego 1935 roku. 

Ustawa ta unormowała zakres obowiązków i upraw-
nień pielęgniarskich, organizację zawodu oraz progra-
mu nauczania w szkołach pielęgniarskich. Przy czyn-
nym udziale przy jej tworzeniu A. Rydlówny, T. Kul-
czyńskiej, H. Chrzanowskiej.

W czasie ponad 100-letniego kształcenia pielę-
gniarek w Krakowie, tę Szkołę, która zmieniając wie-
lokrotnie nazwę, strukturę organizacyjną, program 
nauczania, ukończyło  wiele zasłużonych dla zawodu 
pielęgniarek, nauczycielek zawodu, autorek cennych 
publikacji i podręczników a także działaczek PSPZ 
i powstałego później PTP. Wśród nich m.in. J. Kaniew-
ska–Iżycka, St. Lisiecka–Wołynka, J. Tołkacz, Z. Me-
runowicz–Śmierzchalska, K. Skobyłko, St. Poznańska, 
I. Iżycka,  S. Mikucka, H. Lenartowicz.

Szczególna rola przypadła przygotowywanym w tym 
czasie, a tak bardzo potrzebnych wówczas podręczni-
ków, zwłaszcza do pielęgniarstwa: 

T. Kulczyńska, H. Chrzanowska, „Zabiegi pielęgniar-
skie” 1938 r., dwa wydania oraz w czasie wojny prze-
druk w Glasgow dla potrzeb służby zdrowia w pol-
skich siłach zbrojnych w Anglii. Po wojnie ukazało się 
jeszcze kilka wydań tego podręcznika.

T. Kulczyńska, „Podręcznik pielęgniarstwa” 1951 r., 
6 wydań,

T. Kulczyńska (red.), „Pielęgniarstwo specjalistyczne”, 
1960 r., przetłumaczone na wniosek WHO w 1969 r. 
na język rosyjski i wydany dla szkół w Mongolii,

Zdjęcie: Podręcznik do pielęgniarstwa autorstwa T. Kulczyńskiej przetłumaczony 
na język rosyjski dla szkół pielęgniarskich w Mongolii

T. Kulczyńska, „Jak pielęgnować w domu chorego na 
gruźlicę płuc”, 1964 r., broszura wydana trzykrotnie,

H. Chrzanowska, „Pielęgniarstwo w otwartej opie-
ce zdrowotnej”, 1960 r., wydanie wznowione w latach 
1964, 1966.
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Zdjęcie: Anna Chrzanowska w czasie zajęć z uczennicami 

H. Chrzanowska, K. Skobyłko, „Pielęgniarstwo 
w otwartej opiece zdrowotnej” 1973 r., 1976 r.,

T. Kulczyńska, „Etyka Zawodowa Pielęgniarek”, Pie-
lęgniarka Polska, 1957 r.,

T. Kulczyńska, „Wytyczne etyki zawodowej pielę-
gniarek katolickich”, 1967 r.,

Rok 1957. Pierwszy Krajowy Zjazd Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego. Do głównych zadań reakty-
wowanego Towarzystwa należało m.in. opracowanie 
nowoczesnych zasad etyki zawodowej, praca nad sta-
bilizacją systemu kształcenia pielęgniarek, utworzenie 
wyższej uczelni pielęgniarskiej, opracowanie projektu 
ustawy o zawodzie. T. Kulczyńska, wybrana członkiem 
zarządu, pracowała przez kilka lat. Przez następne lata, 
pozostała członkiem krakowskiego oddziału Komisji 
Historycznej, opracowując życiorysy zasłużonych pie-
lęgniarek i umieszczając je w Polskim Słowniku Biblio-
graficznym. Wiele materiałów zgromadzonych wraz 
z H. Chrzanowską i A. Rydlówną zostało przekazanych 
do Komisji Historycznej ZG PTP i tam pozostało. Wy-
nika to z zachowanych oryginalnych dokumentów. 

Oto fragment listu A. Rydlówny do T. Kulczyńskiej:
 „Kraków, 13.09.1968 r. 
Dziś pojechała (H. Chrzanowska) do Warszawy 

na posiedzenie Kom. Historycznej T.P.. Powiedziała, 
żebym wszystkie szpargały i fotografie dotyczące pie-
lęgniarstwa - odesłała (po Twoim powrocie) do Niej 
a Ona przekaże do Warszawy”.

Z zachowanego rewersu w oryginale:
„Materiały od Prof. Kohmana:

1/  Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej Szkoły Piel. 
PP. Ekonomek 1914-1917,

2/  Oceny uczennic z USP pisane ręką M. Epsteinównej 
wzięła J. Iżycka do Warszawy w celu sporządzenia 
fotokopii z protokołów dla Komisji Historycznej 
PTP – po wykorzystaniu odeśle wzgl. odwiezie.

21.XI.1974 
(Kulczyńska)”.

Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej Szkoły zwró-
ciła J. Kaniewska-Iżycka w 1986 roku, znajdują się 
w Saloniku Pielęgniarstwa IP i P UJ CM oraz w całości 
zamieszczone w K. Zahradniczek (red.), „Dzieje pielę-
gniarstwa w Krakowie”. Los ocen uczennic z USP pisa-
nych ręką M. Epstein nie jest znany.

Gromadzone i opracowywane przez krakowskie 
pielęgniarki materiały, przekazywane do Komisji Hi-
storycznej były wsparciem dla J. Kaniewskiej–Iżyckiej 
(absolwentki USPiH z 1929 roku), która przygotowała 
istotny podręcznik do nauczania historii pielęgniar-
stwa, „Rozwój pielęgniarstwa w Polsce do roku 1950”, 
wydany w latach 1987-1989. Dowodem tego jest cy-
towana przez autorkę literatura. Zwraca uwagę wielo-
krotne powoływanie się na posiadane w maszynopisie 
notatki A. Rydlówny do wykładów z historii pielę-
gniarstwa. Materiały te także do Krakowa nie wróciły, 
przekazane zostały ich kserokopie. Ze względu na ich 
wartość nie tylko historyczną, należałoby je opracować 
i przygotować do wydania.

W tym samym czasie wydane zostało „Pielęgniar-
stwo wczoraj i dziś”, zawierające treści nie tylko o po-
czątkach pielęgniarstwa, ale głównie z zakresu pielę-
gniarstwa nowoczesnego i współczesnego.

Zdjęcie: Stefania Poznańska 

Autorka, St. Poznańska, wieloletnia dyrektorka Szko-
ły, to bardzo aktywna członkini PTP. Pracowała w Za-
rządzie Głównym, reprezentowała polskie pielęgniarki 
na kongresach MRP w Montrealu i Tokio. Cztery ka-
dencje była członkinią Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego w Krakowie. Uczestniczyła w wielu komisjach 
programowych, które ustawicznie wprowadzały zmia-
ny w systemie kształcenia pielęgniarek, prowadzące 
do przygotowania kształcenia na poziomie wyższym. 
Była autorką i współautorką kilkunastu opracowań 
książkowych, ponad stu artykułów głównie o tematyce 
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związanej z kształceniem pielęgniarek i jego rozwojem 
oraz etyką zawodu. 

Opracowała teoretyczne podstawy diagnozy pie-
lęgniarskiej i procesu pielęgnowania, które zostały 
wprowadzone do teoretycznego i praktycznego pro-
gramu kształcenia. A  S. Mikucka stała się prekursorką 
praktycznego zastosowania zindywidualizowanego 
planu opieki nad chorym dzieckiem.

Zdjęcie: Helena Lenartowicz w czasie uroczystości otrzymywania stopnia doktora 
habilitowanego

Od 1990 roku kontynuowała w Krakowie działal-
ność dydaktyczną i naukową H. Lenartowicz, pierwsza 
pielęgniarka, która uzyskała tytuł dr habilitowanego. 
Temat rozprawy dotyczył kadry pielęgniarskiej w lecz-
nictwie stacjonarnym, na podstawie badań nad wyko-
rzystaniem czasu pracy i kwalifikacji zawodowych. Jest 
autorką znaczących opracowań i publikacji z zakresu 
organizacji pracy pielęgniarskiej, wielokrotną przed-
stawicielką PTP na konferencjach międzynarodo-
wych.

Wprowadzane zmiany w systemie kształcenia pie-
lęgniarek i ich efekty stanowiły materiał do przygoto-
wania nowoczesnych podręczników dla uczących się 
i pielęgniarek.

Wydany w 1965 roku podręcznik „Pielęgniarstwo 
ogólne”, St. Wołynki, absolwentki USPiH z 1935 roku 
i jego siedem wydań w ciągu trzydziestu lat, nie zapew-
niało przygotowania uczących się do zmieniających się 
potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Stąd zespołowa praca nauczycieli Szkoły, a po za-
kończeniu jej działalności nauczycieli akademickich 
Instytutu Pielęgniarstwa WNoZ UJ CM nad przygoto-
waniem kolejno wydawanych nowoczesnych podręcz-
ników m.in.:

„Wprowadzenie do pielęgniarstwa” red. K. Zahradni-
czek, 1995 r.

„Pielęgniarstwo” red. K. Zahradniczek, 2004 r.
„Podstawy pielęgniarstwa” t. I, II, red. B. Ślusarskiej, 

D. Zarzyckiej, K. Zahradniczek, 2004 r.
„Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego”, red. 

El.  Walewska, 2006 r.
„Pielęgniarstwo transkulturowe”, red. A. Majda, 

J.  Zalewska–Puchała, B. Ogórek–Tęcza.
I wiele innych, znakomitych opracowań, dla pie-

lęgniarek i studentów, będących dziełem nauczycieli 
akademickich, a wśród nich H. Lenartowicz, M. Kózki, 
L. Płaszewskiej–Żywko.

Kontynuacją opracowań z zakresu historii pielę-
gniarstwa stała się praca zespołowa, przygotowana 
w 100-lecie zorganizowania kształcenia zawodowego 
w Krakowie, „Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie”, red 
. K. Zahradniczek, 2011 r.

Na zakończenie niniejszego opracowania pragnę 
podkreślić, iż środowisko krakowskich pielęgniarek 
jest dumne ze swoich poprzedniczek, które kierując 
się współczuciem dla cierpiących i nieszczęśliwych, 
inicjowały i kontynuowały działalność dobroczyn-
ną i opiekuńczą. Cechowały się wysokim poczuciem 
odpowiedzialności i gotowością służenia innym. Były 
indywidualnościami zdecydowanie zmierzającymi do 
osiągnięcia wytyczonych celów, przyjmując za pod-
stawę uniwersalne wartości. Ustawicznie się kształcąc, 
wprowadzały zmiany i unowocześniały system kształ-
cenia pielęgniarek. Były autorkami pierwszych i kolej-
nych znaczących dla pielęgniarek podręczników, w tym 
tak bardzo istotnych z zakresu etyki zawodowej.

Kontynuujmy zatem najlepsze wzory krakowskiego 
pielęgniarstwa, zapewniając wysoki standard  działań 
opiekuńczych.

Literatura:
1. J. Kaniewska-Iżycka, Rozwój pielęgniarstwa w Polsce do roku 1950, 

cz.  I-III, Warszawa 1987-1989.
2. K. Zahradniczek (red.), Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie, Kraków 2011.
3. A. Rydlówna, Historia pielęgniarstwa, rękopis, zbiory archiwalne PTP 

w Warszawie.

Problematyka powyższego artykułu była tematem wystąpienia 
w czasie Jubileuszowej Konferencji zorganizowanej z okazji 
60 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Krakowie.

Kazimiera  Zahradniczek – pielęgniarka, dr nauk 
humanistycznych, specjalistka III stopnia w zakresie 
nauczania pielęgniarstwa. 

TEORIA I PRAKTYKA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ



22  MAŁOPOLSKIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

XII KONKuRS „PIelĘgNIARKA ROKu 2016” 
ROZStRZYgNIĘtY
► Maria Szymaczek

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie już po 
raz dwunasty ogłosiło konkurs o tytuł: Najlep-
szej Pielęgniarki/ Pielęgniarza Roku.

 
Przewodnicząca ZO PTP w Krakowie
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie już po raz dwu-

nasty ogłosiło konkurs o tytuł: Najlepszej Pielęgniarki/ 
Pielęgniarza Roku.

 
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pie-

lęgniarek/ pielęgniarzy prezentujących najwyższy po-
ziom przygotowania zawodowego i zaangażowania w 
działalność na rzecz środowiska 
pielęgniarskiego.

W dniu 23 marca 2017 roku 
w Warszawie najlepsze pielęgniarki 
wyłonione w etapie wojewódzkim 
prezentowały pracę konkursową: 
„Bezpieczna pielęgniarka – bez-
pieczny pacjent”.

Oddział krakowski PTP był re-
prezentowany przez trzy najlepsze 
pielęgniarki Małopolski, były to 
Panie:

Katarzyna Ganobis i Kinga 
Nowak ze Szpitala Powiatowego 
w Chrzanowie oraz Pani Katarzyna 
Szawłoga ze Szpitala Uniwersytec-
kiego w Krakowie.

Z ogromną radością i wielką dumą informuję, że 
tytuł Najlepszej Pielęgniarki 2016 Roku zdobyła Pani 
Kinga Nowak. Tytuł ten już po raz trzeci przypada wła-
śnie reprezentantkom Małopolski.

Składamy wyrazy uznania i życzymy wspaniałej ka-
riery dla Pani Kingi Nowak.

„Swoją historię w pielęgniarstwie rozpoczęłam 
studiując w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, gdzie 
w 2014 roku otrzymałam tytuł licencjatu pielęgniar-
stwa. Obecnie kontynuuję naukę na w/w uczelni na 
II stopniu kierunku pielęgniarstwa i przygotowuję 
się do obrony pracy magisterskiej. Swoją wiedzę pie-
lęgniarską pogłębiam również, uczestnicząc w wielu 
kursach, szkoleniach i konferencjach. 

Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu roz-
poczęłam pracę na oddziale neurologii z pododdzia-
łem udarowym w Szpitalu Powiatowym w Chrza-
nowie. 

W profesjonalnym wykonywaniu obowiązków 
pomaga mi wiedza i doświadcze-
nie zdobyte podczas krótkiego, bo 
2,5 letniego stażu pracy oraz cenne 
wskazówki, których udzielają mi 
koleżanki z oddziału. Jestem osobą 
komunikatywną, opanowaną, za-
wsze chętną do pomocy oraz pełną 
empatii. Praca, którą wykonuję 
daje mi wiele satysfakcji i dzięki 
niej czuję się spełniona zawodo-
wo. Swój zawód traktuję jak pasję, 
którą pragnę rozwijać. 

W życiu prywatnym jestem oso-
bą otwartą. Czas wolny lubię spę-
dzać w gronie rodziny i przyjaciół. 
Stres rozładowuję czytając dobrą 
książkę, bądź też słuchając muzy-

ki. Uwielbiam podróże, poznawać 
nowe miejsca i ludzi. Staram się optymistycznie 
patrzeć na świat, a na co dzień kieruję się mottem: 
„Ciesz się małymi rzeczami, być może któregoś dnia 
zdasz sobie sprawę, że były to rzeczy wielkie”. 

Tekst po raz pierwszy publikowany na stronie: 
http://www.ptp.na1.pl.

Maria Szymaczek – Przewodnicząca ZO PTP w Kra-
kowie
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KSZtAŁtOWANIe SIĘ PRAKtYKI 
PIelĘgNIARSKIeJ I JeJ ROZWÓJ 
NA PRZYKŁADZIe SZPItAlA 
uNIWeRSYteCKIegO W KRAKOWIe
► Joanna Kochanowska-Skrzat 

W poprzednim artykule przedstawione zosta-
ły wybrane zagadnienia z niezwykle bogatej 
historii wyjątkowego obiektu medycznego, 
jakim jest Szpital Uniwersytecki w Krakowie. 
Jest to największy publiczny szpital w Polsce, 
świadczący usługi medyczne wysokiej jakości 
w wielu specjalnościach. Na przestrzeni lat 
przeszedł wiele modyfikacji, wynikających ze 
zmian w funkcjonowaniu szpitali oraz rozwo-
ju nauki i niezbędnym stało się zapewnienie 
chorym opieki na najwyższym poziomie.

Pierwsze informacje na temat zorganizowanej 
opieki nad chorymi na terenie Polski sięgają czasów 
średniowiecza. Opieką społeczną zajmowali się wów-
czas zakonnicy regularni de S. Spiritu lub Saxia zwani 
pospolicie Duchakami, kanonicy regularni Stróżów 
Grobu Świętego zwani Miechowitami, Joannici, Krzy-
żacy Gwiaździści. Można przypuszczać, że prawie 
każdy z ówczesnych konwentów osadzanych w Polsce 
prowadził szpital lub hospicjum będący formą opieki 
nad pielgrzymami i ubogimi. Działalność dobroczyn-
na duchownych opierała się głównie na  miłosierdziu 
i miłości bliźniego.

W 1609 roku do Polski sprowadzono Bonifratrów. 
Zamożny kupiec Valerian Montelupi zapisał im ka-
mienicę u zbiegu ulic św. Jana i św. Marka w Krakowie, 
w której znalazły się pomieszczenia konwentu, szpital 
na 12 łóżek i kościół pod wezwaniem św. Urszuli. Gor-
liwość i poświęcenie braci w służbie chorym i potrze-
bującym bez względu na wyznanie, stan czy pocho-
dzenie, ich biegłość zarówno w sztuce medycznej jak 
i pielęgnowaniu chorych zapewniły im powszechną 
wdzięczność i szacunek. Zakonnicy dostrzegali w każ-
dym nie tylko chorego, który potrzebuje leczenia, ale 
przede wszystkim człowieka, który szuka wsparcia, 
chwili rozmowy, życzliwego gestu. Miłosierdzie i go-

ścinność zostały wpisane w charyzmat bonifratrów. Te 
dwa pojęcia stały się podstawą do utworzenia systemu 
pielęgnowania i leczenia chorych. To oni jako pierwsi 
opracowali wzorce dokumentacji medycznej.  

Rys. 1 Unikatowa księga chorych ze szpitala zakonnego Bonifratrów
źródło: https://bonifratrzy.pl/unikatowe-ksiegi-chorych-w-szpitalu-zakonnym/

Znaczącą rolę odgrywał zakonnik pełniący funkcję 
infirmarza, był swego rodzaju zarządcą. Głównym 
jego zadaniem była opieka nad chorymi od momentu 
przyjęcia aż do opuszczenia szpitala lub śmierci. Infir-
marz towarzyszył lekarzowi w czasie wizyt, udzielając 
informacji o poszczególnych chorych. Ówczesna tera-
pia ograniczała się do diet, upustów krwi, podawania 
chorym środków przeczyszczających, różnych leków 
i rzadkich specyfików. Bonifratrzy specjalizowali się 
w ziołolecznictwie. Podstawowym warunkiem sku-
tecznego leczenia było dbanie o higienę podopiecz-
nych oraz czystość szpitalnego otoczenia. Jedną z me-
tod terapii były również kąpiele.

Do XVI wieku pielęgnowanie było działalnością 
związaną z ruchami religijnymi. Pielęgniarstwa zakon-
nego nie można traktować jako zawodowego, ponie-
waż pielęgniarki zakonne nie były szkolone w jednolity 

CZĘść II 
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zaminowaną Franciszkę Pokorską i jedną posługaczkę. 
W zakładzie dla sierot opiekę nad niemowlętami spra-
wowała infirmiarka wraz z dozorczynią doświadczoną 
w pielęgnowaniu małych dzieci i posługaczką. Opiekę 
nad starszymi sierotami sprawowały dwie mistrzynie, 
nauczycielka, nauczyciel i dwie posługaczki.

Wraz z rozwojem nauk medycznych zaszła koniecz-
ność rozbudowy szpitala i jego modernizacji. Szczegól-
ną uwagę zwrócono na urządzenie i wyposażenie sal 
chorych. Znajdowały się w nich pojedyncze drewniane 
łóżka z siennikami wypełnionymi słomą, poduszkami, 
prześcieradłem, kołdrą. Chorzy mieli do dyspozycji 
szlafroki drelichowe, czepiec nocny i pantofle. Bezpo-
średni nadzór nad utrzymywaniem w czystości bieli-
zny szpitalnej sprawowały Siostry Miłosierdzia. Obok 
łóżka stał mały stolik, nad łóżkiem wisiała tablica, na 
której było napisane  nazwisko chorego, wiek, stan 
zdrowia, rodzaj choroby i dzień przybycia. Obok ta-
blicy wisiał stosowny formularz do wpisywania zleceń 
lekarskich i diety dla chorego. Leki były przygotowy-
wane w aptece szpitalnej, po czym przekazywane na 
oddziały przez odpowiednio przygotowaną Siostrę 
Miłosierdzia. Do obowiązków infirmiarki należało 
natomiast podawanie tych  leków chorym na każdym 
z oddziałów zgodnie z zaleceniem lekarskim. 

Szpital był także wyposażony w sprzęt zapewniający 
wygodę chorym. Były to naczynia cynowe na pokar-
my, łyżki, widelce, noże, filiżanki, kubki, stołki, baseny.

Wydana w 1775 roku Konstytucja Szpitalna uregulo-
wała opiekę państwa nad szpitalami. Powołano komisje 
szpitalne, które miały czuwać, aby w każdym szpitalu 
był lekarz i felczer. Nadawało to dawnym przytułkom 
charakter szpitali w nowoczesnym znaczeniu. Nieste-
ty, rozbiory Polski przerwały dalsze prace. Szpitalnic-
two jak i opieka nad chorymi rozwijały się w każdym 
zaborze podobnie jak w krajach zaborców. Na terenie 
zaboru pruskiego, głównie wśród ludności wyznania 
protestanckiego pielęgnowaniem chorych i opieką nad 
ubogimi zajmowały się diakonisy. W niektórych pol-
skich szpitalach, np. w szpitalu św. Łazarza w Warsza-
wie funkcje pielęgnacyjne sprawowane były przez cy-
rulików i ich uczniów, którzy mieli szczegółowo okre-
ślony zakres wykonywanych czynności. Do opieki nad 
chorymi szkolono także tzw. dozorczynie i dozorców. 
Była to obsługa świecka. Kandydaci przygotowywani 
byli przez lekarzy, a po odbyciu praktyki w szpitalach 
i w domach zdrowia pełnili funkcje pielęgnacyjne.

Podejmowane działania w zakresie opieki nad cho-
rymi okazywały się niewystarczające, dlatego w Eu-
ropie wprowadzano reformy w zakresie kształcenia 
zawodowego pielęgniarek. I tak w krajach protestanc-

sposób. Przyuczanie do zawodu odbywało się przede 
wszystkim w toku pracy, przy chorych.

Rozpoczął się okres świecki. W dobie rewolucji pro-
testanckiej zamykano klasztory, a opiekę nad chorymi 
przejęły kobiety nieposiadające żadnego przygotowa-
nia zawodowego.

Znaczącą postacią w historii pielęgniarstwa był 
ksiądz Wincenty à Paulo. Około 1617 roku założył 
w Paryżu Zgromadzenie Misji, mające na celu naucza-
nie religii, a także przygotowanie kandydatów do stanu 
kapłańskiego. Zorientował się jednak, że nie można ka-
techizować ludzi żyjących w skrajnej nędzy. Powstałe 
Zgromadzenie zapoczątkowało włączanie się społecz-
ności świeckiej, zwłaszcza tej zamożnej, w organizowa-
nie pomocy ubogim. Powstaje kolejne, założone przez 
Ludwikę de Marillac le Gras, Stowarzyszenie Pań Mi-
łosierdzia opiekujące się chorymi. 

W Polsce ruch wincentyński zapoczątkowała Ludwi-
ka Maria Gonzaga, małżonka króla Władysława IV, 
a po jego śmierci Jana Kazimierza. Sprowadziła do Pol-
ski zakon misjonarzy i zgromadzenie sióstr miłosier-
dzia zwane szarytkami. Trzy z nich przybyły do Polski 
w 1652 roku i po kilkudniowym pobycie na dworze 
królewskim przybyły do Krakowa, aby pielęgnować 
chorych „na zarazę”. Młode kobiety wstępujące w szere-
gi szarytek uczono pisania, czytania oraz podstawowej 
wiedzy z zakresu medycyny, koniecznej do pielęgno-
wania chorych. Siostry Miłosierdzia otaczały troską 
wszystkich, którym potrzebna była pomoc zarówno 
na ulicach jak i w domach oraz szpitalach. Zgroma-
dzenie to już po sześciu latach miało nowicjat na tere-
nie Polski i wkrótce sprawowało opiekę pielęgniarską 
w większości szpitali. Do prac fizycznych zatrudniano 
świecką służbę szpitalną. W Krakowie szarytki osiadły 
pierwotnie przy szpitalu przy ul. św. Jana, który w 1714 
roku oddano pod ich opiekę. Budynek ten był począt-
kowo małym, dwunastołóżkowym szpitalikiem przyj-
mującym zarówno dorosłych jak i sieroty. W 1788 roku 
został włączony do powołanego Szpitala św. Łazarza 
z siedzibą w dzielnicy Wesoła, który dał początek ze-
społowi klinik uniwersyteckich. W szpitalu przewi-
dzianym dla 200 chorych, kliniki posiadały zaledwie 
24 łóżka. Były to klinika chorób wewnętrznych, chirur-
gicznych i klinika położnicza. Do każdej z nich przy-
dzielone były infirmiarki - Siostry Miłosierdzia, które 
do pomocy miały posługaczki i posługaczy. I tak np. 
na oddziale chorób wewnętrznych zatrudniono cztery 
infirmiarki, które miały do pomocy cztery posługaczki 
i dwóch posługaczy. Na oddziale chirurgicznym za-
trudniono dwie infirmiarki, trzy posługaczki i jednego 
posługacza, a na oddziale położniczym akuszerkę eg- ►
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kich za sprawą luterańskiego pastora Teodora Flied-
nera w 1836 roku zorganizowano szkołę, która zapo-
czątkowała kształcenie w dziedzinie teorii i praktyki 
pielęgnowania. 

Przełomowym momentem w rozwoju pielęgniar-
stwa było powstanie w 1860 roku w Londynie pierw-
szej świeckiej szkoły pielęgniarstwa, założonej przez 
Florence Nightingale. W działaniach pielęgnacyjnych 
uwzględniła znaczenie czynników środowiska, takich 
jak: powietrze, woda, światło, ciepło, zwracając uwagę, 
że to właśnie środowisko jest głównym źródłem infek-
cji wywołującej chorobę. W podręczniku pt. „Notes on 
Nursing” zawarła propozycje działań, które pielęgniar-
ka powinna podjąć w zakresie „naprawy” zdrowia. Jej 
koncepcja pielęgniarstwa została przyjęta w całej Euro-
pie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Świeckimi odpowiednikami Zgromadzenia ss. Mi-
łosierdzia było działające z pobudek religijnych Sto-
warzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo 
oraz założone w 1860 roku w Krakowie przez Celinę 
Wodzicką działające w jego  strukturach Stowarzysze-
nie Panien Ekonomek. Zrzeszało kobiety z arystokra-
cji, inteligencji, ziemiaństwa, żony i córki profesorów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkinie prowadziły 
działalność dobroczynną i opiekuńczą dla potrzebu-
jących, ponosiły koszty utrzymania ambulatorium 
dla ubogich, które Siostry Miłosierdzia zorganizowa-
ły w 1860 roku przy ul. Warszawskiej 6a. Udzielano 
tam pomocy medycznej wszystkim potrzebującym, 
a w jego działalność włączyli się lekarze oraz człon-
kinie Stowarzyszenia Panien Ekonomek. Ta aktywna 
i wciąż rozszerzająca swój zakres działalność doprowa-
dziła do uruchomienia w 1911 roku ośmioosobowego 
szpitalika z salą operacyjną, salą chorych, dyżurką dla 
lekarza, ambulatorium, łazienką i malutką kuchnią, ale 
w opiece nad chorymi zabrakło wykwalifikowanego 
personelu pielęgniarskiego. 

Od 1895 roku kształcono (w formie kursów), dozor-
czynie w Szkole dla Dozorczyń Chorych, którą zor-
ganizowano przy szpitalu powszechnym we Lwowie. 
Ukończyło ją dwanaście dozorczyń, wśród których 
jedna posiadała dodatkowo kwalifikacje akuszerki. 
Pomimo braku personelu w szpitalach, absolwentki 
miały trudności w znalezieniu pracy. Powodem było 
niedostateczne finansowanie szpitali uniemożliwia-
jące pokrycie kosztów uposażenia dozorczyń oraz 
brak dotychczasowego zatrudniania personelu świec-
kiego. Od 1898 roku Szkoła przeznaczona była także 
dla świeckich kandydatek, które po kilkumiesięcznej 
nauce zakończonej egzaminem mogły podejmować 
pracę jako pielęgniarki i opiekunki chorych. Program 

kształcenia obejmował nauczanie teoretyczne i zajęcia 
praktyczne w zakładach leczniczych i opiekuńczych. 
Dla uczennic tej Szkoły, jej kierownik i wykładowca 
dr Józef Starzewski napisał podręcznik pt. „Pielęgno-
wanie chorych”. Kształcono coraz więcej sióstr zakon-
nych, w tym szarytek i osób świeckich, aby sprostać 
zapotrzebowaniu na pielęgniarki w całej Galicji. Plany 
rozszerzenia programu i wydłużenia okresu nauki do 
dwóch lat nie doszły do skutku z powodu zamknięcia 
Szkoły podczas pierwszej wojny światowej. Ponowne 
otwarcie nastąpiło dopiero w 1922 roku.

Odczuwany brak personelu przygotowanego do 
opieki nad chorymi, zwłaszcza przebywającymi 
w szpitalach, spowodował podejmowanie działań 
związanych z organizacją, wzorowanych na istnieją-
cych w Europie, szkół dla pielęgniarek.

Okres do XIX wieku w historii pielęgniarstwa na zie-
miach polskich to czas, w którym opieka pielęgniarska 
posiadała zazwyczaj charakter charytatywny, usłużny 
i pomocniczy. W początkach XX wieku do obowiąz-
ków pielęgniarek należała już szeroko pojęta opieka 
nad chorymi obejmująca mycie chorych, przebieranie, 
podawanie leków, niesienie pomocy, opatrywanie ran, 
wykonywanie zleceń lekarskich, spacer. Dodatkowo 
pielęgniarki pełniły nadzór nad kuchnią i wydawa-
niem posiłków, piekarnią, pralnią, czyszczeniem ubrań 
dla chorych i piwnicą. Wszystkie te działania służyły 
ratowaniu  lub  poprawie jakości i komfortu życia cięż-
ko chorych. 

W 1911 roku w Krakowie, Maria Epstein, prezeska 
Stowarzyszenia Panien Ekonomek wystąpiła z wnio-
skiem o zorganizowanie szkoły pielęgniarskiej. Uzy-
skała poparcie profesorów Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prymariuszy szpi-
tali krakowskich. I tak 5 listopada 1911 roku otwarto 
Szkołę Zawodowych Pielęgniarek Stowarzyszenia Pa-
nien Ekonomek św. Wincentego à Paulo. Została zor-
ganizowana wyłącznie dzięki funduszom zdobytym 
własnym wysiłkiem organizatorek. Program Szkoły 
opierał się na wzorcach niemieckich, gdyż tylko te były 
znane organizatorkom. Wykładowcami byli zaprzy-
jaźnieni lekarze oraz pielęgniarki, początkowo bar-
dziej doświadczone Siostry Miłosierdzia, jak siostra 
Maria Czaplińska, a następnie pierwsze absolwentki: 
Maria Epstein, Anna Rydlówna, Maria Wiszniewska 
i Joanna Stryjeńska. Program obejmował półroczny, 
teoretyczny kurs wstępny i praktykę trwającą półtora 
roku. Po zakończeniu kursu teoretycznego uczennice 
zdawały egzamin i rozpoczynały praktyki w szpitaliku 
przy ulicy Warszawskiej i na oddziałach Szpitala św. 
Łazarza. W czasie praktyki uczennice pracowały pod 
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nadzorem lekarzy, pomocą służyły siostry zakonne 
i szkolne siostry tzw. repetytorki, a także posługaczki 
szpitalne mające długoletnie doświadczenie w opiece 
nad chorymi. Końcową opinię sporządzał prymariusz 
oddziału uwzględniając, takie kryteria jak: wiedza teo-
retyczna, sprawność fizyczna, schludność, punktual-
ność, obowiązkowość, zachowanie wobec chorych, 
przełożonych i służby. Po drugim roku nauki odby-
wał się powtórny egzamin z zakresu całego programu 
przed komisją. Uczennice, które go zdały, otrzymywały 
dyplom uprawniający do wykonywania zawodu pielę-
gniarki. Otrzymywały także tzw. książeczki legityma-
cyjne, które zawierały regulamin dla pielęgniarek, ich 
prawa i obowiązki oraz rubryki, w których lekarze or-
dynatorzy mogli wpisywać swoje uwagi.

Rys. 2 Maria Epstein

źródło: Salonik Historyczny IPiP UJ CM

Pierwsza szkoła pielęgniarstwa w Polsce, zwana „sta-
rą szkołą krakowską”, miała już wiele cech nowocze-
snych. Posiadała określoną strukturę organizacyjną, 
czas kształcenia, cenzus wieku i wykształcenia kandy-
datek, program nauczania teoretycznego i praktyczne-
go. Jej absolwentki były cenione przez społeczeństwo 
i zatrudniane przez kierowników klinik, ze względu 
na ich przygotowanie do opieki nad chorymi. Prof. 
Maksymilian Rutkowski obsadził nimi prowadzoną 
przez siebie Klinikę Chirurgiczną, długie lata praco-
wała w niej wybitna pielęgniarka Maria Orzechówna. 
Przez wiele lat w Klinice Okulistycznej pracowały rów-
nież wysoko cenione pielęgniarki Julia Pietrasówna 
i Mieczysława Siołkówna. W czasie pierwszej wojny 
światowej wiele absolwentek i uczennic pracowało 

w szpitalach polowych, w kolumnach sanitarnych, na 
stacji wypoczynkowej dla rannych i chorych żołnierzy 
w Krakowie, w akcji zwalczania epidemii wśród ewa-
kuowanej ludności w Bielczy pod Tarnowem. Prowa-
dziły krótkie, 6-tygodniowe kursy tzw. samarytańskie 
dla ochotniczek zgłaszających się do pielęgniarskiej 
służby w wojsku. Były najlepszym dowodem idei 
tkwiącej u podstawy szkoły, że „pielęgniarstwa trzeba 
się uczyć i traktować je jako wyodrębniony i samo-
dzielny zawód”.

Na uwagę zasługuje Misja Amerykańskiego Czerwo-
nego Krzyża, który w okresie pierwszej wojny świato-
wej organizował pomoc dla Europy. Wśród grupy pie-
lęgniarek i pomocy pielęgniarskich, które przyjechały 
do Polski były Amerykanki polskiego pochodzenia 

znające język polski, co ułatwiało 
kontakt z miejscową społeczno-
ścią. W Krakowie zorganizowano 
6-tygodniowe kursy higieny domo-
wej, z zakresu higieny i opieki nad 
dzieckiem, prowadzono je także 
w szkołach gospodarstwa domo-
wego. Przygotowywano personel, 
którego bardzo brakowało, do pracy 
profilaktycznej w Szkole Zdrowia. 
Były to 6-miesięczne kursy z in-
ternatem dla kandydatek do pracy 
w Stacjach i Poradniach Opieki nad 
Matką i Dzieckiem.

Czterdzieści jeden absolwentek, 
które ukończyły w latach 1911-1921 
Szkołę Zawodowych Pielęgniarek 
w Krakowie i podjęły pracę w opie-
ce nad chorymi głównie w klinikach 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dobrze wyszkolone 
pielęgniarki amerykańskie zwróciły uwagę na koniecz-
ność zawodowego kształcenia pielęgniarek, opartego 
na przykładzie funkcjonujących szkół w Europie i Sta-
nach Zjednoczonych.

Dzięki aktywnej działalności absolwentek Szkoły Za-
wodowych Pielęgniarek, zwłaszcza M. Epstein, wspar-
ciu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, po wielu 
uzgodnieniach z polskimi władzami, Fundacja Rocke-
fellera przyznała środki finansowe na ponowne  uru-
chomienie szkoły. I tak 10 (według niektórych źródeł 
12) grudnia 1925 roku otwarto Uniwersytecką Szkołę 
Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia. Szkołę organizo-
wały i prowadziły polskie pielęgniarki, absolwentki 
Szkoły Zawodowych Pielęgniarek, w ścisłej współpracy 
z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Korzystano z doświadczenia zdobytego w czasie poby-►
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tu na stypendiach przyznanych przez Fundację Rocke-
fellera w szkołach pielęgniarskich w Europie i Stanach 
Zjednoczonych. Kliniki uniwersyteckie nadal stano-
wiły główną bazę kształcenia praktycznego. Powstałe 
w 1925 roku Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Za-
wodowych umacniało pozycję zawodową pielęgnia-
rek i miało zdecydowany wpływ na kształtowanie się 
nowoczesnego pielęgniarstwa w naszym kraju. Utwo-
rzenie samodzielnego Referatu Pielęgniarskiego w De-
partamencie Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, wydawanie pierwszego czasopisma za-
wodowego pt. „Pielęgniarka Polska”, pierwsze podręcz-
niki do pielęgniarstwa to kolejne, znaczące działania. 
Wreszcie uchwalenie 21 lutego 1935 roku przez Sejm 
pierwszej Ustawy o pielęgniarstwie, która określiła za-
sady kształcenia, nabywania uprawnień i wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki. Określiła także konieczność 
posiadania dobrego stanu zdrowia fizycznego i psy-
chicznego oraz posiadanie określonych cech osobo-
wych, takich jak: predyspozycje intelektualne, kulturę 
osobistą, takt, cierpliwość i zaradność. Na mocy tej 
Ustawy pielęgniarstwo funkcjonowało przez 60 lat.

Proces intensywnego rozwoju pielęgniarstwa jako 
zawodu, współpracę międzynarodową, powstawanie 
kolejnych szkół, poprawę warunków kształcenia prak-
tycznego przerwała druga wojna światowa.

Przedstawione powyżej rozważania oparte na wy-
branych przykładach, a związane z kształtowaniem się 
praktyki zawodowej pielęgniarek, wskazują na jej zróż-
nicowane uwarunkowania. To przede wszystkim chęć 
niesienia pomocy potrzebującym przybierająca różne 
formy organizacyjne, choroby występujące w postaci 
epidemii, rozwój nauk przyrodniczych i medycznych 
czy rozwój opieki szpitalnej. Istotną rolę odegrała 
współpraca międzynarodowa. A przede wszystkim 
to rzesza anonimowych Sióstr Miłosierdzia, opieku-
nek, posługaczek i posługaczy, diakonis i cyrulików, 
dozorczyń i pielęgniarek, którzy w opiece nad chory-
mi korzystali z doświadczenia swoich poprzedników, 
wprowadzali zmiany i przekazywali je następcom. 
Nieliczne osoby, takie jak Rozalia Celakówna, która 
przez kilkanaście lat pielęgnowała chorych z wielkim 
oddaniem i poświęceniem początkowo w klinice oku-
listycznej, a później skórno-wenerologicznej w Szpitalu 
św. Łazarza, zostały zachowane we wdzięcznej pamięci  
potomnych. 

Naszą więc powinnością zawodową jest uchronić od 
zapomnienia dokonania naszych poprzedniczek, gdyż 
wyznaczyły teraźniejszość, która kształtować będzie 
przyszłość.

Rys. 3 Rozalia Celakówna 
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozalia_Celak%C3%B3wna 

Rys. 4 Tablica pamiątkowa 
źródło: zbiory własne

Opracowano na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kie-
runkiem dr n. med. Grażyny Dębskiej w Krakowskiej Akademii im.  
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Zdrowia i Nauk Medycz-
nych, kierunek Pielęgniarstwo.
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„MOBBINg”
► Zbigniew Cybulski; Radca prawny 

Zgodnie z art.  943 § 2 kodeksu pracy – mob-
bing oznacza działania lub zachowania doty-
czące pracownika lub skierowane przeciwko 
pracownikowi, polegające na uporczywym 
i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pra-
cownika, wywołujące u niego zaniżoną oce-
nę przydatności zawodowej, powodujące lub 
mające na celu poniżenie lub ośmieszenie 
pracownika, izolowanie go lub wyeliminowa-
nie z zespołu współpracowników. Działanie to 
może, ale nie musi być sprzeczne z prawem 
powszechnie obowiązującym. Musi ono jednak 
być przynajmniej w pewnym sensie naganne, 
sprzeczne z pewnymi powszechnie przyjętymi 
normami zachowania. Mobbing jest szczegól-
ną, kwalifikowaną formą nierównego trakto-
wania w zatrudnieniu (dyskryminacji). Zgod-
nie z art.  183d kodeksu pracy – osoba, wobec 
której pracodawca naruszył zasadę równego 
traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do od-
szkodowania w wysokości nie niższej niż mi-
nimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na 
podstawie odrębnych przepisów. 
 
Osobami dopuszczającymi się mobbingu wobec pra-
cownika mogą być zarówno jego przełożeni, jak i inni 
pracownicy. Przyjmuje się również, wg części poglą-
dów, iż sprawcami mobbingu mogą być także osoby 
trzecie niezatrudnione u pracodawcy, np. w przypad-
ku pracowników podmiotów medycznych – pacjen-
ci. Należy również zwrócić uwagę, iż sam przełożony 
może być ofiarą mobbingu oświadczanego ze strony 
pracowników.

Wykazanie, że w danej sprawie miał miejsce mob-
bing wymaga spełnienia wszystkich ustawowych 
przesłanek, tj.: szczególnie nasilonego negatywnego 
działania względem pokrzywdzonego pracownika 
oraz długotrwałość tych działań. Przesłanki te zawsze, 
w konkretnej sprawie, muszą być rozpatrywane indy-
widualnie, ponieważ nie jest możliwe ustalenie mini-
malnego okresu trwania negatywnego działania na 
pracownika do zaistnienia mobbingu.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, w wyroku z dnia 28 
czerwca 2016 r., sygn. akt: III APa 28/15 argumentu-
je: „W postępowaniu dotyczącym stosowania przez 

pracodawcę mobbingu oraz przyznania świadczeń 
z tego tytułu, nie jest wystarczające stwierdzenie 
bezprawności działań podjętych wobec pracowni-
ka, lecz konieczne jest wykazanie celu tych działań 
i ich skutków. (…) Działania i zachowania cechu-
jące mobbing (tekst jedn.: polegające na nękaniu 
i zastraszaniu), z  natury rzeczy mogą być bardzo 
różnorodne. Jednocześnie jednak, o mobbingu moż-
na mówić dopiero wówczas, gdy podobne sytuacje 
powtarzają się wielokrotnie, systematycznie, przez 
dłuższy czas. Dodać przy tym wypada, że nawet 
niesprawiedliwa, lecz incydentalna krytyka pracow-
nika nie może być kwalifikowana, jako mobbing”.

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mob-
bingowi. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania 
mobbingowi jest zobowiązaniem starannego działa-
nia. Pracodawca może uwolnić się od odpowiedzial-
ności, jeżeli wykaże, iż podjął realne działania mające 
na celu przeciwdziałanie mobbingowi.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój 
zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowied-
niej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę. Pracownik, który wskutek mob-
bingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić 
od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niż-
szej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Przepisy 
nie określają maksymalnej wysokości dochodzonego 
odszkodowania. Oświadczenie pracownika o rozwią-
zaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie 
z podaniem przyczyny wypowiedzenia wskazującej 
na zaistnienie mobbingu i uzasadnienia rozwiązania 
umowy.

W orzecznictwie sądów powszechnych przyjmuje 
się, że osobie pokrzywdzonej z uwagi na mobbing ze 
strony pracodawcy przysługują alternatywne roszcze-
nia: o  zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobi-
stych, o  odszkodowanie na zasadach ogólnych według 
kodeksu cywilnego, ale też szczególne roszczenie z ty-
tułu mobbingu. 

Mobbing ze względu na swą specyfikę wywołuje 
pewne trudności dowodowe. Na pracowniku spoczy-
wa ciężar dowodowy, w zakresie wykazania faktów 
i przedstawienia dowodów świadczących o mobbingu. 
Pracodawca dla uwolnienia się od odpowiedzialności 
powinien udowodnić, że fakty te nie istnieją lub, że nie 
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stanowią one mobbingu bądź, że wynikają z siły wyż-
szej lub są spowodowane wyłącznie przez pracownika 
(por. postanowienie SN z dnia 24 maja 2005 r., II PK 
33/05, LEX nr 184961). Według wyroku SN z dnia 
5 grudnia 2006 r., II PK 112/06, OSNP 2008, nr 1-2, 
poz. 12, ustawowe przesłanki mobbingu określone 
w art. 943 § 2 k.p. muszą być spełnione łącznie i po-
winny być wykazane przez pracownika (art. 6 k.c.). 

Na pracowniku spoczywa też ciężar udowodnienia, 
że wynikiem nękania był rozstrój zdrowia. W związku 
z trudnościami dowodowymi w przypadku mobbingu 
może się okazać, iż dla pracownika  lepszym rozwią-
zaniem może być wystąpienie z  powództwem o od-
szkodowanie w związku z nierównym traktowaniem 
w zatrudnieniu, które ma znacznie szerszy zakres po-
jęciowy niż mobbing.

ZAPROSZeNIe NA KONfeReNCJĘ 
DlA PIelĘgNIAReK I POŁOŻNYCH W KRAKOWIe

MAŁOPOlSKA OKRĘgOWA IZBA
PIelĘgNIAReK I POŁOŻNYCH

INStYtut PIelĘgNIARStWA I POŁOŻNICtWA
WYDZIAŁ NAuK O ZDROWIu
uNIWeRSYtet JAgIellOńSKI 

COllegIuM MeDICuM

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na kolejną konferen-

cję dla pielęgniarek i położnych w Krakowie.
Zapewniamy solidną dawkę nauki i prak-

tyki, a także niezapomniane wrażenia, jakie 
zapewnia pobyt w Krakowie. Konferencja, to 
miejsce spotkań profesjonalistów naszego 
zawodu.

Na stronie: 
www.su.krakow.pl/konferencje/pacjent-
pielegniarka/ znajdziecie Państwo wszyst-
kie informacje o możliwościach i warunkach 
udziału w konferencji.

Serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy do udziału w 

I Małopolskiej konferencji dla pielęgniarek
„Wielowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa”

Niepołomice, 9-10 czerwca 2017 r.

Miejsce konferencji: Hotel ,,Zamek Królewski’’, ul. Zamkowa 2, Niepołomice

Szczegółowe informacje: www.moipip.org.pl
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„będzie zabity i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie” (Mt 16,21)

„nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, 
jak powiedział” (Mt 28,6).                    

W okresie Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego 
i Wielkiej Nocy stajemy przed Wielką Tajemnicą śmier-
ci i zmartwychwstania Chrystusa. Tajemnicą najciem-
niejszej nocy na całej ziemi w historii ludzkości, a jed-
nocześnie najjaśniejszej, gdyż trzeciego dnia po męce 
i śmierci przez ukrzyżowanie Jezusa nastąpiło coś, co 
jeszcze nigdy się nie zdarzyło na ziemi, coś co prze-
kracza ludzki umysł i po ludzku nie mogło się zdarzyć 
– Zmartwychwstanie. „Raduj się, ziemio, opromieniona 
tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Kró-
la wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat 
okrywa!”( Exsultet). Coś tak niepojętego, że nawet na-
zwę tego wydarzenia trzeba było dopiero wynaleźć. My 
je dzisiaj przyjmujemy, ale na początku wcale nie było 
gotowe. Tak wtedy, ale i przecież nawet nam współcze-
snym o wiele łatwiej pewnie uwierzyć w to, że się spo-
tkało Anioła, albo widziało ducha, niż uwierzyć w to, 
że ktoś umarł a żyje. A jednak , tak jak dla pierwszych 
chrześcijan, tak i dla nas jest prawdziwym wydarze-
niem w historii i uzasadnieniem naszej wiary. Pozwala 
też każdemu z nas  lepiej rozumieć życie każdego czło-
wieka, zwłaszcza w kontekście cierpienia i śmierci. Tak 
przecież często zwłaszcza my pracownicy służby zdro-
wia, spotkamy ludzi chorych, bardzo ciężko chorych, 
wyniszczonych chorobą, cierpiących, którym jak nam 
się wydaje pozostało jedynie czekanie na śmierć, która 
jest wybawieniem z rozdarcia pomiędzy marzeniem 
a okrutną prozą życia. „Człowiek jest syntezą nieskoń-
czoności i skończoności, doczesności i wieczności, wol-
ności i konieczności, jednym słowem syntezą – pisał 
Soren Kierkegaard  w „Chorobie na śmierć”. W czło-
wieku jest nadzieja na wieczność życia. Przecież żyje-

ZAMyśLENIA …..            
NADZIeJA NOWegO ŻYCIA
► Józef B. Luberda

my w czasie i ku czemuś co jest przed nami. To właśnie 
perspektywa zmartwychwstania. To Zmartwychwsta-
nie Chrystusa budzi wiarę w powszechne zmartwych-
wstanie, jest podstawą naszej nadziei na przyszłe życie. 
Rosyjski filozof i teolog Władimir Sołowjew podkreśla 
nie tylko prawdę wiary lecz także rozumu, gdyż jak pi-
sze: jeśli Chrystus nie powstałby z martwych, gdyby to 
Kajfasz miał rację, gdyby Herod i Piłat okazali się mą-
drymi, wówczas cały świat okazałby się bezsensem jako 
królestwo zła, kłamstwa i śmierci”. Święty Paweł był tak 
pewny zmartwychwstania Chrystusa, że zdecydował 
się wszystko postawić na jedną kartę, kiedy pisał: „Jeśli 
Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze na-
uczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 List do Koryn-
tian 15,14). A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał – pisze 
dalej – także umarli nie zmartwychwstaną, a ludziom 
pozostanie hasło: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy 
(1 List do Koryntian 15,32). Nikt wtedy ani później nie 
wyraził dosadniej sedna wiary. Wiara, która nadaje sens 
nie tylko śmierci Jezusa, ale od tej pory każdego czło-
wieka. Zmartwychwstały Chrystus obdarza każdego 
nowym życiem, radością i nadzieją. Niech tegoroczne 
święta Zmartwychwstania będą nie tylko radosne, ale 
i niech będą czasem wyciszenia  i zadumy nad wielką 
tajemnicą zmartwychwstania.

Literatura:
1. Peter Sewald – Jezus Chrystus Biografia – Dom Wydawniczy Rafael 

2011r.
2. Wiesław Gronowicz – Święta codzienność – Wydawnictwo Św. Stanisła-

wa 1999r.
3. Stella Maris, nr 398, str. 19-20. Przekład z franc.: A.L. za zgodą Wyd.  

du Parvis.
4. Katechizm Kościoła Katolickiego – Pallottinum 2009r.
5. Biblia Tysiąclecia – Poznań 1980r.

Józef B. Luberda – Pielęgniarz - Szpital Miejski w Rabce-
Zdroju sp. z o.o. Członek Komisji Etyki NRPiP. Przewodniczący 
Komisji Etyki MORPiP. Współpracownik WDR Archidiecezji 
Krakowskiej. Katecheta, członek KofC, regionalista.
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INfORMACJe KOMISJI KSZtAŁCeNIA
Aktualizacja: 3 kwietnia 2017 r.

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych infor-
muje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl.

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształ-
cenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.

Zasady naboru na szkolenia, kursy i specjalizacje 
Nabory na kursy organizowane przez Izbę odbywają się 2 razy w roku (styczeń, czerwiec), w sytuacjach uzasad-
nionych możliwe są nabory dodatkowe.
Komisja Kształcenia przypomina, że dokumenty zgłoszeniowe na kursy należy składać w podanych 
terminach naboru. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieczytelnie, niepoprawnie nie będą roz-
patrywane.
Zgłoszenia nadesłane po terminie naboru będą odsyłane. 

KSZtAŁCeNIe W tRAKCIe

SPECJALIZACJE
Dziedzina kształcenia Termin zakończenia
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek październik 2017
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek październik 2017
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek (2 edycje) październik 2017
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek maj 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek (2 edycje) maj 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek maj 2018
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  (2 edycje) maj 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych (2 edycje) maj 2018

KURSY KWALIFIKACYJNE
Dziedzina kształcenia Liczba uczestników Termin zakończenia

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 106 czerwiec 2017

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 77 czerwiec 2017

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 70 grudzień 2017

Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek 50 grudzień 2017

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 70 czerwiec 2017

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 45 czerwiec 2017

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 40 czerwiec 2017

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 33 czerwiec 2017

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 34 czerwiec 2017

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w ginekologii 
i położnictwie dla położnych 38 kwiecień 2017

DOSKONALENIE ZAWODOWE
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DOSKONALENIE ZAWODOWE

UWAGA! 
OD 1 MAJA 2017 R. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Komunikat na temat wprowadzanych zmian dostępny jest na stronie internetowej:

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r
-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Więcej informacji dotyczących zmian od 1 maja 2017 r. w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych 
pojawi się w kolejnym numerze pisma „Małopolskie Pielęgniarki i Położne”. 

KURSY SPECJALISTYCZNE
Zakres Kształcenia Liczba uczestników Termin zakończenia

Leczenie ran dla pielęgniarek
Kraków 138 (4 edycje)

Olkusz 47 (1 edycja)
Oświęcim 93 (2 edycje)

listopad 2017

Endoskopia dla pielęgniarek Kraków 55 (1 edycja) kwiecień 2017

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek 28 czerwiec 2017

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 125 (3 edycje) grudzień 2017

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 205 (6 edycji) październik 2017

Szczepienia ochronne dla położnych 40 czerwiec 2017

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży 
i podczas porodu dla położnych 42 maj 2017

Leczenie ran dla położnych 111 (2 edycje) czerwiec 2017

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
dla pielęgniarek i położnych

Kraków 555 (9 edycji)
Nowy Targ 79 (2 edycje)

Olkusz 41 (1 edycja)
Sucha Beskidzka 39 (1 edycja)

Limanowa 52 (1 edycja)

styczeń 2018

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Kraków 577 (12 edycji)
Chrzanów 60
Nowy Targ 50
Oświęcim 50 

czerwiec 2017

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa dla pielęgniarek i położnych Kraków 174 (4 edycje)
Olkusz 30 listopad 2017

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek 
i położnych
Część I

Kraków 126 (2 edycje) czerwiec 2017

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek 
i położnych
Część II

Kraków 45 (1 edycja) czerwiec 2017

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
Dziedzina Kształcenia

Podstawowe zabiegi reanimacyjne z użyciem AED Nabór ciągły. 
Szkolenie w Placówkach

Porozumiewanie się z pacjentami
Elementy komunikacji interpersonalnej

Nabór ciągły. 
Szkolenie w Placówkach

Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym 
(dla pielęgniarek i położnych)

Zapisy telefoniczne (z podaniem numeru PWZ) 
odpowiednio do ustalanych terminów szkoleń

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem 
poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/. 

Przewodnicząca
Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Iwona Malinowska-Lipień



ZAPRASZAMY NA WSPóLNE ŚWIĘTOWANIE
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KONKURSY

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach 

ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice

zamierza ogłosić 
KONKURS
na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 

ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

zamierza ogłosić 
KONKURS
na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej 
Bloku Operacyjnego 

Dyrektor
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

zamierza ogłosić 
KONKURS
na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Psychiatrii Dzieci

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

ul. J. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

zamierza ogłosić 
KONKURS
na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 

Dyrektor
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

zamierza ogłosić 
KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:
• Oddziału Chorób Wewnętrznych
• Oddziału Kardiologicznego
• Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Urologii
• Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Oddziału Pediatrycznego
• Oddziału Neonatologicznego
• Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
• Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
• Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
• Bloku Operacyjnego 
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WSPOMNIENIE

MgR StANISŁAWA leBICA
16.06.1932 – 01.04.2017
► Helena Matoga

1 kwietnia 2017 roku zmarła w Krakowie wy-
bitna pielęgniarka, wysokiej klasy specjalistka 
pielęgniarstwa psychiatrycznego, jego orga-
nizatorka, pedagog. Wspaniały człowiek, uko-
chana przez nas koleżanka.

Urodziła się w Wielopolu Moszczeńskim w rodzinie 
wielodzietnej. Z powodu wybuchu wojny w 1939 roku 
nie mogła podjąć nauki w szkole. Nauczanie w zakre-
sie szkoły podstawowej pobierała na tajnych komple-
tach. Lata okupacji spędziła w rodzinnej miejscowości. 
Okoliczne lasy były terenem działań armii podziem-
nej (AK). Zalesiony teren sprzyjał budowie kryjówek, 
magazynów broni, szpitala polowego. Stasia w wieku 
10. lat przenosiła konspiracyjne materiały w bań-
ce na mleko. Nie wiedziała co przenosi, zgłaszała się 
po mleko u miejscowego kowala. W lipcu 1944 roku 
wówczas dwunastoletnia dziewczynka, została zaprzy-
siężona jako sanitariuszka o pseudonimie „Lalka”, na 
sanitariuszkę plutonu Armii Krajowej. Pracowała pod 
kierunkiem lekarza dr Przybyszewskiego. Karmiła 
żołnierzy, dostarczała żywność z domu rodzinnego, 
przenosiła meldunki, opatrywała rannych . Po zakoń-
czeniu wojny uzyskała promocje do V klasy szkoły 
podstawowej. Po jej ukończeniu podjęła naukę w li-
ceum. W roku 1950 uzyskała informację o możliwo-
ści podjęcia bezpłatnej nauki w szkole pielęgniarstwa 
neuropsychiatrycznego w Krakowie – Kobierzynie. 
Podjęła naukę i w lutym 1952 roku uzyskała dyplom 
pielęgniarki. Ustawowy nakaz pracy zobowiązywał 
ją do zatrudnienia w zakładzie dla Psychicznie i Ner-
wowo Chorych w Kobierzynie (zakład ten w połowie 
lat pięćdziesiątych przemianowano na Szpital im. dr J. 
Babińskiego, która to nazwa obowiązuje do dnia dzi-
siejszego). Po zakończeniu wojny szpital bardzo zubo-
żał, brakowało bielizny szpitalnej, opału, wyżywienie 
było bardzo skromne. Ratunkiem były dary UNRRA, 
zwłaszcza ciepłe koce. Stanisława została skierowana 
na męski oddział Infirmerii 1a. W oddziale przeby-
wali psychicznie chorzy z dolegliwościami somatycz-
nymi. Kierowano tu również więźniów politycznych 
ciężkiego więzienia śledczego przy ul. Pomorskiej. Po 

pół roku pracy objęła stanowisko oddziałowej i za-
mieszkała w małym pomieszczeniu przy oddziale. Po 
roku przeszła na oddział szkolny jako pielęgniarka 
oddziałowa oddziału szkoleniowego (na jednym dy-
żurze pracowało 7 – 10 słuchaczek). Praca była ciężka, 
często zmieniano dyrektorów, obsadzając stanowiska 
partyjnymi działaczami. Usunięto wspaniałego dyrek-
tora szkoły pielęgniarstwa dr Mieniewskiego. W roku 
1957 stanowisko dyrektorskie w szkole objęła Hanna 
Chrzanowska. Zaproponowała Stanisławie etat in-
struktorki szkolnej w klinice internistycznej w oddzia-
le chorób układu krążenia. W 1958 roku szkoła została 
zamknięta, Stanisława pozostała bez pracy. Dopiero 
po zwolnieniu etatu została przyjęta do nowo otwartej 
Przychodni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzie-
ży, Dorosłych i Odwykowej działającej w strukturach 
Szpitala im. Babińskiego.

W początkach lat sześćdziesiątych wizytowała po-
wiaty i duże zakłady pracy, w których zakładała po-
radnie zdrowia psychicznego dla dorosłych. Uczest-
niczyła w organizowaniu miejsc pracy chronionej dla 
psychicznie chorych pracowników zakładów pracy.

W latach 1969-1975 studiowała zaocznie na wydzia-
le Prawa i Administracji. Po ukończeniu studiów objęła 
stanowisko Pielęgniarki Naczelnej Szpitala im. Babiń-
skiego. Pierwszym jej zadaniem było przeprofilowanie 
opieki pielęgniarskiej „bliżej pacjenta”. Opieka ta była 
nastawiona na integrację chorych ze społeczeństwem, 
rehabilitacje, wyuczanie czynności, ograniczenie izo-
lacji pacjenta, uczenie życia z chorobą, ujawnianie ta-
lentów. Kierowała pielęgniarki oddziałowe na specjali-
styczne szkolenia i warsztaty w Klinice Psychiatrycznej 
AM oraz Instytucie Psychoneurologii w Warszawie. 
Sama ukończyła roczny kurs w zakresie rehabilitacji 
chorych psychicznie. Wraz z kierownikiem kliniki 
psychiatrycznej organizowała wyjazdy wczasowe dla 
pacjentów do miejscowości górskich. Chorzy nawet 
niedołężni wywożeni byli kolejką linową na szczyt. 
Było to absolutne novum w terapii.

W 1992 roku wraz z koleżankami założyła Fundację 
„Hestia”, która miała za zadanie pozyskiwanie środ-
ków na cele rehabilitacyjne i materialne dla chorych. 
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WSPOMNIENIE

Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej 

zaprasza 
do zamieszczania reklam

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
tel: 12 422-88-54 lub adres e-mail: biuro@moipip.org.pl

MAŁOPOLSKIE
 PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Koszt reklamy:

■ strona A4 (210x297mm + spad 5mm) – 1000 zł + vat 

■ 1/2 strony A4 (210x145mm + spad 5mm) – 500 zł + vat 

■ 1/4 strony (95x140mm + spad 5mm) – 250zł + vat

W latach 1984-1989 pełniła funkcje Przewodniczą-
cej Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego. Była inicjatorką powstania ogródków 
działkowych dla pielęgniarek. Wspierała prace Zarzą-
du Spółdzielni Mieszkaniowej Pielęgniarek przy PTP

Była członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Pielę-
gniarek i Położnych Oddziału w Krakowie.

Helena Matoga – pielęgniarka. Katolickie Stowa-
rzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich, Oddział  
Kraków.

Udzielano zapomóg, finansowano dopłaty do turnu-
sów wczasowych, organizowano wernisaże prac cho-
rych, refundowano bilety do Filharmonii, zakup farb, 
druk zaproszeń i opłaty pocztowe. Fundacja działała 
przez kilkanaście lat. Stanisława w roku 1999 przeszła 
na emeryturę, pozostając nadal w pracy na stanowi-
sku pielęgniarki w wymiarze ¾ etatu. W 2005 roku 
zakończyła pracę, pozostając w ścisłym kontakcie ze 
szpitalem a zwłaszcza z pacjentami. Każdego czwartku 
uczestniczyła w wycieczkach z chorymi. Spotykała się 
prywatnie i prowadziła korespondencję z pacjentami.

Była członkiem „Stowarzyszenia leczenia sztuką”, 
które powstało w 2003 roku.
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KONDOLENCJE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 20 marca 2017 roku zmarła nasza 

KoleżanKa 
Bożena ŚliwKa Z d. SZpiK

– pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego w Krakowie Nowej Hucie. 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy 
serdecznego współczucia.

Koleżanki ze Szkoły wraz z wychowawczynią Kazimierą Zahradniczek

Z głębokim żalem żegnamy Koleżankę przewodniczącą 
organizacji Zakładowej Związku Zawodowego nSZZ Solidarność 

Ś.p. Grażynę MiZGała
Wieloletniego Delegata na Zjazd MOIPiP 

osobę do końca oddaną środowisku pielęgniarek i położnych, 
pielęgniarkę zaangażowaną w sprawy  samorządu, 

nieustępliwego obrońcę naszych zawodów.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że w dniu 1 kwietnia 2017 roku odeszła Zasłużona pielęgniarka

Ś.p. StaniSława leBica
Wieloletnia Naczelna Pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego 

im. J. Babinskiego, osoba oddana człowiekowi choremu 
i środowisku zawodowemu pielęgniarek i położnych. 
Zapamiętamy ją jako uosobienie życzliwości i empatii, 

kobietę wielkiego serca i charakteru.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy
 naszą drogą Koleżankę i przyjaciółkę

Ś.p. Grażynę MiZGała
Była osobą profesjonalną, wrażliwą na krzywdę, serdecznym

człowiekiem o wielkim sercu i silnym charakterze. 
Pamięć o Niej pozostanie w Nas na zawsze.

Rodzinie zmarłej składamy szczere wyrazy współczucia. 

Koleżanki i Koledzy Szpitala Powiatowego 
Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej drogiej Koleżanki

StaniSławy leBicy
Przewodniczącej 

ZO Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Krakowie
w latach 1984-1989

Stasia była dla nas niedoścignionym wzorem człowieka, pielęgniarki, społecznika. 
W Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim działała praktycznie do końca, 

Jej ostatnim przedsięwzięciem był udział w opracowaniu programu 
Jubileuszowej Konferencji z okazji 60-lecia PTP

Stasiu, bardzo nam Ciebie brakuje...
W imieniu wszystkich członków PTP w Krakowie

– ZO PTP w Krakowie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 29.03.2017 roku, odeszła 

nasza wspaniała Koleżanka - pielęgniarka

Śp. anna BielSKa
Osoba mądra, wrażliwa i serdeczna.

Pielęgniarka oddana pacjentom, ceniony i profesjonalny pracownik 
Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią

Szpitala Miejskiego Specjalistycznego 
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

„Aniu - zawsze pozostaniesz w naszej pamięci”

 Pogrążeni w żałobie i smutku:
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Zarządzania Jakością z Zespołem Pielęgniarek, 

Położnych i Ratowników Medycznych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego 
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

Prosimy o korespondencję na adres:
31-153 Kraków, ul. Szlak 61, tel./fax 12 422-88-54
e-mail Małopolskiej Izby: biuro@moipip.org.pl
Strona internetowa Małopolskiej Izby: www.moipip.org.pl
Nakład: 3 000 egz.
Redakcja „Małopolskich Pielęgniarek i Polożnych” nie odpowiada 
za treść reklam i ogłoszeń.

Adres redakcji: Biuro Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Szlak 61, 31-153 Kraków, tel./fax 12 422-88-54, e-mail: biuro@moipip.org.pl

MAŁOPOLSKIE
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W hołdzie Hannie ChrzanowskiejRóżnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej. 
Wybrane zagadnienia.

Ojcowski dom.  Tradycja i obyczaj

Przedstawiona książka podejmuje 
bardzo istotny problem w aktualnej 
sytuacji, coraz częstszych kontaktów 
personelu pielęgniarskiego 
z pacjentami z innych krajów i kultur 
bardzo odmiennych od naszej.
Książka ma znaczenie poznawcze 
i praktyczne, a tym samym może 
z niej skorzystać nie tylko odbiorca, 
do którego jest ona skierowana 
zgodnie z tytułem, ale każdy, który 
poszukuje informacji niezbędnych 
do właściwego komunikowania się 
z innymi osobami o odmiennych 
kulturowo korzeniach.

Dzieje pielęgniastrwa w Krakowie Dobroć mieszka w sercu

Anna Rydlówna (1884-1969)

Pielęgniarstwo to pasja, 
pielęgniarstwo to rozumna, 
dojrzała miłość do innego czło-
wieka. Miłość akceptująca 
i wspierająca. Autorzy publikacji 
podjęli się trudnego zadania, 
przekazania współczesnym 
Pielęgniarkom przesłania, 
testamentu Hanny Chrzanow-
skiej, zawierającego wartości 
uniwersalne.

Niniejsza książka jest obszernym 
i interesującym opracowaniem 
historycznym ukazującym proces 
kształtowania się nowoczesnego 
pielęgniarstwa w Krakowie. Jest 
to nowe i wszechstronne przed-
stawienie dziejów pielęgniarstwa 
w Krakowie, w którym uczestni-
czyło 19 autorów aktywnie zaan-
gażowanych w rozwój współcze-
snego pielęgniarstwa.

Hanna Paszko - pielęgniarka, 
autorka wielu referatów i arty-
kułów poświęconych tematowi 
etyki zawodowej i odpowiedzial-
ności zawodowej pielęgniarek 
i położnych oraz godności 
ludzkiej, szczególnie godności 
człowieka chorego, cierpiącego 
i umierającego. Artykuły druko-
wane były od 1995 roku 
w prasie zawodowej o zasięgu 
krajowym i lokalnym.

www.moipip.org.plPOLECA! Możliwość zakupu książek indywidualnie oraz hurtowo

Polskie środowisko pielęgniarskie 
może się poszczycić wieloma 
wybitnymi postaciami, które całe 
swoje życie poświęciły opiece 
nad potrzebującymi. Zalicza się 
do nich Anna Rydlówna, 
jedna z organizatorek krakow-
skiego szkolnictwa pielęgniar-
skiego, działaczka społeczna 
i niepodległościowa.

Cena 50,00zł

Książka pt. „Ojcowski dom. Tra-
dycja i obyczaj” Józefa Luberdy 
w sposób niezwykle klarowny 
i syntetyczny opisuje następują-
ce po sobie cykliczne wydarze-
nia roku liturgicznego splecione 
z wierzeniami i obrzędowością 
ludową górali podhalańskich 
– można śmiało powiedzieć 
żyjących w XX wieku.

Cena 14,70zł

Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej

RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA
W OPIECE PIELĘGNIARSKIEJ
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Wybrane zagadnienia

Redakcja naukowa: JOANNA ZALEWSKA-PUCHAŁA,
ANNA MAJDA

Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
im. Hanny Chrzanowskiej Cena 30,00zł

Informacje Zespołu Redakcyjnego Wydawnictwa MOIPiP im. Hanny Chrzanowskiej
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby opublikować swój artykuł w piśmie „Małopolskie Pielęgniarki i Położne”.
Warunki publikacji nadesłanego materiału:

•	 Artykuł	zapisany	w	programie	Word	(edytowalne),	należy	przesłać	do	redakcji	w	formie	elektronicznej	na	adres:	apolonek@moipip.org.pl  
 lub  biuro@moipip.org.pl. 
•	 Objętość		artykułu	powinna	wynosić	ok.	10-12	tyś.	znaków	ze	spacjami.
•	 Praca	musi	posiadać	tytuł	i	być	podpisana	imieniem	i	nazwiskiem	autora.	Prosimy	podać	również:	tytuł	naukowy,	stanowisko,	miejsce	pracy	oraz	
 do wiadomości redakcji nr telefonu i e-mail.
•	 W	przypadku	załączonych	fotografii	lub	innych	rycin	prosimy	o	podanie	źródła,	autora	i	przesłać	w	osobnym	pliku	w	formacie:	tif,	jpg	o	rozdzielczości	
 300 dpi.
•	 Przypisy	i	bibliografia	powinna	znajdować	się	na	końcu	tekstu.
•	 Redakcja	zastrzega	sobie	prawo	dokonywania	zmian	tytułów	(wraz	z	dodaniem	podtytułów),	skrótów,	przeróbek	redakcyjnych	i	poprawek	stylistycznych	
 w opracowaniach autorskich. 
•	 Wydawca	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	konsekwencje	wykorzystania	nieścisłych	informacji.	Opinie	wyrażone	w	artykule	są	publikowane	na	wyłączną	

odpowiedzialność autora.
•	 Redakcja	nie	wypłaca	honorarium	autorom	tekstów.	Wyróżnione	artykuły,	prace	mogą	być	nagrodzone	po	wcześniejszym	zawiadomieniu	autora.
•	 Wydawca	nie	publikuje	tekstów	anonimowych.	
•	 Decyzja	o	publikacji	jest	decyzją	kolegialną	Zespołu	Redakcyjnego,	odpowiadającego	za	merytoryczny	poziom	wydawnictwa.

Zespól Redakcyjny prosi o nadsyłanie streszczeń prac licencjackich i magisterskich związanych z zawodem pielęgniarki i położnej.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE – ZGŁASZANIE PRAC ORYGINALNYCH DO DRUKU
	 •	 Do	zgłaszanej	pracy	prosimy	dołączyć	pisemną	zgodę	autora.

1. Streszczenie i słowa kluczowe

	 Do	artykułu	oryginalnego	należy	dołączyć	streszczenie	zawierające	maksymalnie	1800	znaków	(w	tym	spacje i znaki interpunkcyjne),	powinno	ono	
składać	się	z	pięciu	wyodrębnionych	części,	oznaczonych	kolejno	następującymi	tytułami:	Wstęp,	Cel	pracy,	Materiał	i	metodyka,	Wyniki,	Wnioski/Podsumo-
wanie.	Wszystkie	skróty	zastosowane	w	streszczeniu	powinny	być	wyjaśnione.	Po	streszczeniu	należy	umieścić	nie	więcej	niż	pięć	słów	kluczowych.

2.  Układ pracy
	 Układ	pracy	powinien	obejmować	wyodrębnione	części:	Wprowadzenie	(maksymalnie	1200	znaków,	w	tym	spacje i znaki interpunkcyjne),	
	 Omówienie/Dyskusja,	Wnioski/Podsumowanie,	Piśmiennictwo.	Piśmiennictwo	powinno	być	ułożone	zgodnie	z	kolejnością		cytowania	prac	w	tekście,	

liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych – minimum 5 pozycji.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego pisma Koordynator Anna Polonek


