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NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych  
wydarzeń luty 2015

4 luty Posiedzenie Komisji Socjalnej

9 luty
Spotkanie Zespołu ds pielę-
gniarstwa diabetologicznego

10 luty

Spotkanie Zespołu ds pielę-
gniarek zatrudnionych w stery-
lizacji

10 luty
Spotkanie Zespołu ds położ-
nych

10 luty Spotkanie Zespołu ds pielę-
gniarstwa kardiologicznego

11 luty
Posiedzenie Komisji Kształce-
nia

16 luty
Spotkanie Zespołu ds ochrony 
zdrowia

17 luty
Spotkanie Pełnomocnych 
Przedstawicieli 

18 luty
Posiedzenie ORPiP w Katowi-
cach

26 luty Spotkanie Zespołu ds pielę-
gniarstwa nefrologicznego

Kto chce bym go kochała, nie może być nigdy ponury  
i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry.  
Kto chce, bym go kochała, musi umieć  
siedzieć na ławce  
i przyglądać się bacznie robakom i każdej 
najmniejszej trawce. (...)

Lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład 
kukułka kuka  
lub gdy dzięcioł kuje zawzięcie w srebrzystą  
powłokę buka. 

Musi umieć pieska pogłaskać i mnie musi umieć 
pieścić,  
i śmiać się, i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści,  
i nie wiedzieć nic, jak ja nie wiem, i milczeć w 
rozkosznej ciemności,  
i być daleki od dobra i równie daleki od złości. 

„Kto chce bym go kochała” Maria  Pawlikowska-Jasnorzewska



3

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Nowy Rok już bardzo energicznie wkroczył w nasze życie. Nie było przerwy na 
zabawy, ani na moment nie zwolniliśmy tempa pracy. Od początku roku wery-

fikujemy podmioty, które nie przeprowadziły konkursów na stanowiska kierownicze, 
sprawdzamy prawidłowość wyliczenia norm zatrudnienia, rozpoczęły się  kwalifikacje na 
kursy oraz planowanie konferencji i spotkań w roku 2015.

Rozpoczynamy również przygotowania do dwóch zjazdów: XXXII Okręgowego Zjaz-
du  Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas którego min. planujemy budżet na 
rok 2015 oraz zaplanowanego na jesień Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, 
podsumowującego, ale i rozpoczynającego kolejną kadencję działania samorządu. 

Już dziś serdecznie zapraszamy delegatów do udziału w zjeździe marcowym, na-
tomiast wszystkich zachęcam do czynnego udziału w przyszłych pracach samorządu, 
co rozpoczyna się właśnie wyborem nowych delegatów. Aktualnie zamieszczamy waż-
ną Uchwałę Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, która wskazuje osoby odpowie-
dzialne za przeprowadzenie wyborów w regionie. Sukcesywnie informacje te będziemy 
rozszerzać, prosimy więc o śledzenie kolejnych numerów Biuletynu oraz wiadomości na 
stronie OIPIP. 

Od kilku tygodni mówimy również o zacieśnieniu współpracy samorządu za-
wodowego z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.  
Aktualnie porozumienie o współpracy zawarte zostało pomiędzy Ogólnopolskim  Związ-
kiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych w Warszawie reprezentowanym przez  
Lucynę Dargiewicz - Przewodniczącą OZZPIP a  Naczelną  Izbą Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie reprezentowaną przez Grażynę Rogalę Pawelczyk – Prezesa NRPIP. Treść 
porozumienia prezentujemy na łamach gazety. Do podpisania porozumienia na pozio-
mie regionalnym przygotowujemy się w lutym, a w międzyczasie podobne porozumienia 
podpisywane są w całej Polsce. Jest to początek intensyfikacji działań na rzecz poprawy 
warunków pracy i wynagrodzeń pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. O dalszym toku 
podejmowanych działań będziemy informować na bieżąco.

Niech będzie to czas odważnych rozmów, głębokiej komunikacji, ale i wzajemnego 
wsparcia. Nikt z nas nie jest sam, dopóki nie dokona takiego wyboru. Tylko w naszym 
województwie jest nas ponad 40 tysięcy, odpowiedzialnych za innych ludzi, wspierają-
cych i zaangażowanych w opiekę nad pacjentami. Z uwagą pochylamy się nad chorym, 
dając świadectwo szacunku dla życia. Życia, którego również jesteśmy częścią.

Z pozdrowieniami 
Mariola Bartusek
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Kalendarium styczeń 2015
7 stycznia Posiedzenie Komisji Socjalnej

7 stycznia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa chirurgicznego 

8 stycznia
Posiedzenie prezydium NRPIP w Warszawie. Udział wziął Sekretarz ORPIP 
Bartosz Szczudłowski

9 stycznia

Odbyło się spotkanie emerytowanych członków samorządu zawodowego 
i PTP w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych. Udział wzięła 
Przewodnicząca Zarządu oddziału PTP w Katowicach Krystyna Klimaszew-
ska, Sekretarz ORPIP Bartosz Szczudłowski oraz jako zaproszony gość 
Hanna Paszko

12-13 stycznia
Posiedzenie NRPIP w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP  
Mariola Bartusek oraz Sekretarz ORPIP Bartosz Szczudłowski

12 stycznia
Posiedzenie Zespołu ds norm zatrudnienia przy NRPIP w Warszawie. Udział 
wzięła Przewodnicząca ORPIP Mariola Bartusek

13 stycznia Spotkanie zespołu ds pielęgniarek zatrudnionych  w sterylizacji

13 stycznia Spotkanie Zespołu ds Położnych

13 stycznia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa kardiologicznego

14 stycznia Posiedzenie Prezydium ORPIP w Katowicach

14 stycznia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego

15 stycznia
Posiedzenie Rady Społecznej GCZD udział wzięła Przewodnicząca Mariola 
Bartusek 

15 stycznia
Spotkanie Zespołu ds opieki długoterminowej. W spotkaniu udział wziął 
Przedstawiciel NFZ w Katowicach Pan Wojciech Mika

16 stycznia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa diabetologicznego

20 stycznia Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli

21 stycznia
Podpisanie Listu Otwartego i Porozumienia w NRPIP w Warszawie. Udział 
wziął Sekretarz ORPIP Bartosz Szczudłowski

22 stycznia
Posiedzenie Rady SOW NFZ. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Mariola 
Bartusek

23 stycznia

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatyw-
nej i Zespołów Hospicyjnych  w Częstochowie. Udział wzięła Małgorzata 
Baran członek ORPIP w Katowicach

27 stycznia
Posiedzenie Wydziałowej Komisji Programowej  Wydziału Nauk o Zdrowiu 
SUM w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Mariola Bartusek

28 stycznia Posiedzenie ORPIP w Katowicach

30 spotkanie
Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach 
Górnych

30 stycznia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa anestezjologicznego

30 stycznia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa psychiatrycznego 
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Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 14 stycznia 2015 roku

Podjęto uchwały:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru 

pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych niebę-

dących przedsiębiorcami.
• powołania pełnomocnych przedstawicieli ORPiP w Katowicach.
• odwołania pełnomocnych przedstawicieli ORPiP w Katowicach.
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
• zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-

łożnych
• skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostat-

nich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

• przyznania zapomóg chorobowych członkom samorządu.
• przyznania zapomóg pośmiertnych. 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w dniu 10 grudnia 2014.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 28 stycznia 2015 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• przedłużenia stażu adaptacyjnego.
• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (11 ind. P, 2 ind. A).
• zwołania XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wyborów delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych niebę-

dących przedsiębiorcami.
• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-

łożnych w Katowicach.
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
• zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-

łożnych.
• składu  Komisji Kształcenia.
• składu  Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.
• skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostat-

nich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 

• wyboru oferty w celu udzielania pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

• przyznania zapomóg losowych dla  członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• przyjęcia protokołów z posiedzeń ORPiP w dniu 17 grudnia 2014 roku oraz 30 grudnia 2014 roku.
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XXXII Okręgowy Zjazd 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Szanowni Państwo

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,  

zapraszam Delegatów VI kadencji na XXXII Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, który odbędzie się w dniu:

 20 marca 2015 roku o godzinie 900 

w Auli Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  

ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice 

 (przy Międzynarodowych Targach Katowickich w Katowicach-Bytkowie). 

Zgodnie z Regulaminem Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2013 XXIX Okręgowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, obecność Delegatów na Zjeździe jest 

obowiązkowa. 

W przypadku niemożności wzięcia udziału w Zjeździe, prosimy pisemnie  

powiadomić Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, celem odebrania mandatu i podpisania listy 

obecności. 

Rejestracja Delegatów rozpoczyna się o godz. 800.

Z poważaniem
Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach

(-)
dr Mariola Bartusek

Zaproszenie na Zjazd
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Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Uprzejmie przypominamy, że VI kadencja Delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
 i Położnych w Katowicach dobiega końca. 

W związku z powyższym, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
 podjęła w dniu 28 stycznia 2015 r 

Uchwałę nr 60/2015 w sprawie wyborów delegatów VII kadencji  
na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

Bartosz Szczudłowski
Przewodniczący Okręgowej Komisji  

Wyborczej w Katowicach

Uchwała Nr 60/2015

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie wyborów delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach

Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 o samorządzie 
pielęgniarek i położnych r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) oraz Uchwały nr 9 VI Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb 
oraz trybu odwoływania ich członków, uchwala się co następuje:

§  1. 1. Zarządza się wybory delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

 2. Wyboru delegatów dokonuje się w stosunku jeden delegat na 50 członków samo-
rządu. Jeżeli w wyniku takiego dzielenia reszta dzielenia przewyższa połowę tej liczby, w 
danym rejonie wyborczym dokonuje się wyboru dodatkowego delegata.

§ 2. Ustala się następujący harmonogram wyborów:
 1) sporządzenie rejestru wyborców – do dnia 10 marca 2015 r. wg stanu na dzień 1 marca 

2015 r.,
 2) ustalenie rejonów wyborczych – do dnia 30 kwietnia 2015 r.,
 3) zwołanie zebrań wyborczych – do dnia 15 czerwca 2015 r.,

§ 3. 1. Powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą w składzie:

14. Maślanka Małgorzata
15. Molka Ewa
16. Morawska Grażyna
17. Ochocka Beata
18. Piórkowska Marta
19. Ptok Krystyna
20. Sajewicz Grażyna
21. Szczudłowski Bartosz 
22. Szolc Norbert
23. Wójs Henryk
24. Zasuń Jadwiga
25. Zygmuntowicz Iwona

1. Baran Małgorzata
2. Bartusek Mariola 
3. Brylak-Kozdraś Czesława 
4. Chrzęstek Ewelina
5. Cieślik Krystyna
6. Dyla Jolanta
7. Dyrbuś Bogusława
8. Franek Grażyna
9. Grabowska Maria
10. Grelowska Anna 
11. Kazus Jadwiga
12. Kuźnik Joanna 
13. Malara  Mirosława
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2. Powołuje się następujących przedstawicieli Okręgowej Komisji Wyborczej: 

1. Ahn Sabina
2. Androsz Monika
3. Baj Elżbieta
4. Bajwoluk Urszula
5. Banach Klaudia
6. Bara  Elżbieta 
7. Baran Joanna
8. Basa Lucyna
9. Bednarz Maria
10. Biernat Halina
11. Błońska Ewa
12. Borowska Grażyna
13. Buczak Wiesława
14. Burzyńska Mirosława
15. Chmielewska Barbara
16. Cofalik Gabriela 
17. Czech  Helena
18. Czechowska-Tomala Kamila
19. Czernek Małgorzata
20. Dajczak Helena
21. Domin Wiesława
22. Don Ewa
23. Duda Olga
24. Dulowska Alicja
25. Durska Barbara
26. Dybała Kornelia
27. Ficek Danuta
28. Frużyńska Danuta
29. Gałek Ewa
30. Gancarczyk Bogumiła
31. Gawlik Wanda
32. Godula Ewa
33. Gruca Danuta
34. Gwóźdż Halina
35. Hasiuk Krystyna
36. Hejak Zofia
37. Holewik Łukasz
38. Jabłonka Danuta 
39. Jagiełło Urszula 
40. Jamróz Ewa
41. Janik  Ewa
42. Jańczuk Joanna
43. Kierszykowska Gabriela 
44. Klimek Agnieszka 
45. Knioła Maria
46. Kopka Małgorzata
47. Koryciak Jolanta
48. Kowal Beata
49. Kowalska Iwona
50. Król Marzena
51. Kruczek Gabriela 
52. Kryk Ewa
53. Kuczek Elżbieta
54. Kulawik Lidia
55. Kupisz Justyna 
56. Kusz Elżbieta
57. Kwaśnica Beata
58. Ligocka Daniela
59. Likus Wioleta

60. Łaciak Urszula
61. Łowicka Janina
62. Łuckoś Małgorzata
63. Mamla Jolanta
64. Marek Teresa
65. Marek Justyna 
66. Markiewicz Maria
67. Merda Danuta
68. Miczek Jolanta
69. Mielech Anna
70. Mikoda Małgorzata 
71. Misiak Mariola 
72. Molek Barbara
73. Musielok-Weis Ewa 
74. Najdzińska Bożena 
75. Noga Beata
76. Olejnik Katarzyna
77. Olszańska Teresa
78. Orendorz Ewa
79. Oroń Jolanta
80. Pakuła Dorota
81. Pastuszka Jadwiga
82. Pater Urszula
83. Pawelec Irena
84. Pawlas Agata
85. Pirańska Aneta
86. Pisany-Syska Anna
87. Płoskonka Izabela
88. Podsiadło Beata
89. Podstawska Danuta 
90. Poliwoda Ewa
91. Pragnący Joanna
92. Raczak Barbara
93. Rotkegel Teresa
94. Rudka Dorota
95. Rudol Bogumiła 
96. Sepioł Ewa
97. Sępska Aleksandra
98. Siciarz Bogusława 
99. Sieradzka Katarzyna 
100. Sitko Marzena
101. Siwy Sonia
102. Sklorz Renata
103. Skrzypiec Jadwiga
104. Sławek Beata
105. Sornowska Joanna
106. Sosna Irena
107. Spychalska Małgorzata
108. Spyra Gabriela 
109. Szala Bożena
110. Szaruga Anna
111. Sztelak Elżbieta
112. Szulc Ewa
113. Szymanowska Aurelia 
114. Szymocha-Drożdż Grażyna
115. Świerczyna Danuta
116. Tomczak-Maniecka Ewa
117. Traczyk Ilona
118. Tybinkowska Elzbieta
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Załącznik do uchwały nr 60/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku 

w sprawie wyborów  delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd  
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

REGULAMIN DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

§ 1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Na posiedzeniu tym, w głosowaniu jawnym, 
dokonuje się wyboru Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej: Przewodniczącego Okręgo-
wej Komisji Wyborczej, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.

§ 2.  1. Pracami Okręgowej Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nie-
obecności funkcję tę pełni wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.

 2. Obsługę biurową Okręgowej Komisji Wyborczej zapewnia biuro Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

§ 3.  1. Decyzje Okręgowej Komisji Wyborczej podejmowane są na posiedzeniach zwykłą więk-
szością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji.

 2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Do protokołu załącza się listę obecności 
członków Komisji.

§ 4. 1. Okręgowa Komisja Wyborcza przygotowuje rejestry wyborców oddzielnie dla każdego 
rejonu wyborczego obejmujące wszystkie osoby, którym przysługuje czynne prawo wybor-
cze.

 2. Rejestr wyborców zawiera następujące dane: imię i nazwisko pielęgniarki/położnej oraz 
numer prawa wykonywania zawodu a także informację odnośnie tego czy w stosunku do 
danej osoby zachodzą okoliczność wyłączające czynne prawo wyborcze.

 3. Rejestry wyborców, z wyłączeniem podawania informacji odnośnie wyłączenia czynnego 
prawa wyborczego, są jawne i wgląd do nich możliwy jest w biurze Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach oraz u przedstawiciela Okręgowej Komisji Wyborczej w 
siedzibach zakładów, w których przeprowadzane będą zebrania wyborcze, najpóźniej 30 
dni przed terminem zebrania wyborczego.

 4. Pielęgniarka/położna pracująca w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład 
więcej niż jednego rejonu wyborczego, wskazuje ten rejon wyborczy, w którym zamierza 
uczestniczyć w wyborach.  

 5. Pielęgniarka/położna niepracująca, emerytka lub rencistka, może uczestniczyć w wybo-
rach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym. Wniosek, o którym mowa w zd. 1, 
powinien zostać wniesiony do Okręgowej Komisji wyborczej nie później niż 14 dni przed 
terminem zebrania wyborczego.

 6. Osoby, które z powodu przeniesienia się na teren innej Izby dokonują skreślenia z 
rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych ORPiP w Katowicach, a nie brały udziału w 

119. Urbańczyk Marta
120. Urbańska-Grzegorzek Maria
121. Wadowska Grażyna
122. Warczok Monika
123. Wieczorek Grażyna
124. Włodarczyk Irena
125. Wojciech Mariola
126. Wojtylak Anna 

127. Wolska Małgorzata
128. Wrońska Dorota
129. Zalewska Teresa
130. Zawalska Ewa
131. Zdrada Izabela
132. Zioła Magdalena 
133. Żalińska Maria
134. Żylak Urszula

§ 4.  Uchwala się Regulamin działania Okręgowej Komisji Wyborczej stanowiący załącznik do 
uchwały.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
(-)

PRZEWODNICZĄCA
(-)

Bartosz Szczudłowski Mariola Bartusek
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wyborach, otrzymują zaświadczenie podpisane przez Przewodniczącą ORPiP w Katowicach 
poświadczające ten fakt.

 7. Do rejestru wyborców mogą być dopisane pielęgniarki i położne wpisane do rejestru 
pielęgniarek lub rejestru położnych ORPIP w Katowicach, o ile przedstawią zaświadczenia, 
o którym mowa w ust. 6 wydane przez Izbę, do której poprzednio dana osoba przynależała.

§ 5.  1. Reklamacje związane z rejestrem wyborców składane są na piśmie w terminie nie póź-
niej niż 14 dni przed terminem wyborów. W przypadku przesyłki listowej decyduje data 
stempla pocztowego.

 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 rozpatrywane są przez Prezydium Okręgowej Ko-
misji Wyborczej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. Od decyzji Prezydium Okrę-
gowej Komisji Wyborczej przysługuje odwołanie do Okręgowej Komisji Wyborczej. Decyzja 
Komisji Wyborczej jest decyzją ostateczną.

 3. O podjętych decyzjach w sprawie złożonych reklamacji powiadamia się na piśmie osoby 
wnoszące reklamacje, niezwłocznie po zakończeniu prac Okręgowej Komisji Wyborczej lub 
jej Prezydium.

 4. Okręgowa Komisja Wyborcza i jej Prezydium nie rozpatruje reklamacji niepodpisanych 
lub opatrzonych nieczytelnym podpisem.

§ 6.  1. Zebrania rejonu wyborczego zwołuje Okręgowa Komisja Wyborcza.  
 2. Zawiadomienia o zebraniach wyborczych dokonuje się poprzez:
 wywieszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu, w którym odbędzie się 

zebranie wyborcze oraz w zakładach wchodzących w skład rejonu wyborczego,
 publikację na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

– www.izbapiel.katowice.pl w terminie co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem 
zebrania wyborczego.

3. W zawiadomieniu o zebraniu wyborczym wskazuje się dzień, godzinę oraz miejsce zebrania, 
a także planowany porządek. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regu-
laminu.
4. Regulamin Zebrania Wyborczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 7. 1. Rejony wyborcze powinny obejmować podmioty lecznicze i jednostki organizacyjne,  
w których wykonują zawód pielęgniarki i położne. W dużych podmiotach leczniczych może 
być tworzony więcej niż jeden rejon wyborczy.

 2. Dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach indywidualnej lub grupowej 
praktyki, rejony wyborcze mogą być tworzone na określonym terytorium.

 3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku małych podmiotów leczni-
czych i jednostek organizacyjnych, w których z uwagi na liczbę wykonujących zawód pie-
lęgniarek i położnych nie można utworzyć rejonu wyborczego.

§  8 . 1 . Wybory są ważne bez względu na liczbę głosujących.
 2. Dokonanie wyboru mniejszej liczby delegatów w danym rejonie wyborczym niż liczba 

ustalonych mandatów nie ma wpływu na ważność wyborów.

§ 9. 1. Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie otrzymanych protokołów stwierdza ważność 
wyborów i sporządza listę delegatów na Okręgowy Zjazd, którą przekazuje Okręgowej Ra-
dzie.

 Członkowie zebrania wyborczego mają prawo wniesienia skargi na przebieg wyborów do 
Okręgowej Komisji Wyborczej w terminie nie później niż 14 dni od dnia głosowania.

 W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad wyborów Okręgowa Komisja Wyborcza unie-
ważnia wybory w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze.

 W przypadku odrzucenia skargi przez Okręgową Komisję Wyborczą, wnoszącemu przy-
sługuje odwołanie do Okręgowej Rady w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały od-
rzucającej skargę. Uchwała Okręgowej Rady w przedmiocie rozpoznania odwołania jest 
ostateczna.

§ 10. 1. Dokumentację z wyborów należy zabezpieczyć przed ich utratą wskutek wystąpienia 
zdarzeń losowych.

  2. Dokumentacja wyborów przechowywana jest w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach zgodnie z kategorią archiwalną BE-5 od daty zakończenia wyborów.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Działania Okręgowej Komisji Wyborczej
stanowiącego, załącznik do uchwały nr 60/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyborów   
delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

REGULAMIN ZEBRANIA WYBORCZEGO

§ 1.  1. W zebraniu wyborczym biorą udział pielęgniarki i położne wpisane na listę uprawnionych 
do głosowania w tym rejonie wyborczym.

 2. Uczestnicy zebrania potwierdzają swoją obecność podpisem w liście obecności.

§ 2.  1. Zebranie wyborcze otwiera członek lub przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej 
i prowadzi je do momentu wyboru Przewodniczącego zebrania wyborczego. Po wyborze 
przewodniczącego członek lub przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej sprawuje nad-
zór nad prawidłowym przebiegiem zebrania i pełni funkcję doradcy.

 2. Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego zebrania, sekre-
tarza oraz co najmniej 2 członków komisji mandatowo–skrutacyjnej spośród pozostałych 
uczestników zebrania wyborczego. Brak lub niemożliwość dokonania wyboru osób na wska-
zane wyżej funkcje na zebraniu wyborczym oraz minimalnej liczby członków komisji man-
datowo-skrutacyjnej uniemożliwia przeprowadzenie wyborów.

§ 3.  Przewodniczący zebrania przy pomocy pozostałych członków prezydium zebrania:
1) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu zebrania oraz porządku w sali, w której od-

bywa się zebranie, 
2) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcie w tym trybie.

§ 4.  Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.

§ 5.  Komisja mandatowo-skrutacyjna wybiera ze swojego składu:
1) przewodniczącego, 
2) zastępcę przewodniczącego, 
3) sekretarza.

§ 6.  Do zadań komisji mandatowo-skrutacyjnej należy:
1) informowanie  o zasadach zgłaszania kandydatów oraz o zasadach i sposobie głoso-

wania,
2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd podczas ze-

brania wyborczego,
3) sporządzenie listy kandydatów zawierającej imię i nazwisko oraz zawód kandydata 

(oddzielnie dla pielęgniarek i położnych) i opublikowanie jej w sposób przyjęty na 
zebraniu wyborczym,

4) przygotowanie kart do głosowania (opatrzonych pieczęcią zakładu, w którym prze-
prowadzane jest zebranie wyborcze) w kolejności alfabetycznej oddzielnie dla pielę-
gniarek i położnych - wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu,

5) nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania w rejonie wyborczym,
6) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regulaminu wyborów,
7) ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych głosów i sporządzenie listy 

wybranych delegatów na Okręgowy Zjazd,
8) ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym.

§ 7.  Ustala się następujące zasady pracy komisji mandatowo-skrutacyjnej przy obliczaniu wy-
ników głosowania:

1) pracą komisji mandatowo-skrutacyjnej kieruje jej przewodniczący,
2) karty niewydane do głosowania w związku z nieobecnością osób, przelicza się i spraw-

dza, czy ich ilość odpowiada liczbie osób, które nie wzięły udziału w głosowaniu,
3) przed przystąpieniem do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów 

należy w pierwszej kolejności 
a) policzyć ilość oddanych głosów,
b) policzyć i zabezpieczyć głosy nieważne,
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4) prace związane z realizacją pkt 2 i 3 wykonywane są przez komisję mandatowo-skru-
tacyjną w pełnym składzie.

5) liczenie ilości głosów na poszczególnych kandydatów może odbywać się poprzez roz-
dzielenie zadań, ale wyniki powinny być wyrywkowo weryfikowane przez przewodni-
czącego.

6) karty do głosowania wraz z dołączoną dokumentacją z liczenia głosów, którą podpi-
sują osoby biorące udział w liczeniu, zabezpiecza się np. w zaklejonej kopercie. Na 
miejscu zaklejonym podpis składa przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej. 

§ 8.  1. Komisja mandatowo-skrutacyjna ze swojej działalności sporządza protokół, który powi-
nien zawierać:

1) alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów (karta do głosowania),
2) liczbę uprawnionych do głosowania,
3) liczbę oddanych głosów,
4) liczbę oddanych głosów ważnych,
5) liczbę oddanych głosów nieważnych,
6) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów,
7) listę wybranych delegatów,
8) podpisy wszystkich członków komisji mandatowo-skrutacyjnej. 

 2. Wzór protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 

 3. Karty z oddanymi głosami stanowią załącznik do protokółu komisji mandatowo-skrutacyjnej.

§ 9. 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje pielęgniarkom i położnym członkom Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach, umieszczonym w rejestrze wyborców rejonu wyborczego. 

 2. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu:
1) wobec, którego okręgowy sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę zakazu pełnienia funkcji  

z wyboru w organach samorządu albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
2) wobec, którego sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych 

lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator 
wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia 
wykonywania zawodu.

 3. Bierne prawo wyborcze przysługuje pielęgniarkom i położnym posiadającym czynne pra-
wo wyborcze

 4. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu: 
1) wobec którego okręgowa rada wydała uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania 

zawodu z powodu całkowitej albo częściowej niezdolności do wykonywania zawodu 
spowodowanej stanem zdrowia;

2) wobec, którego okręgowy sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę inną niż kara upomnie-
nia; 

3) wobec którego sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych 
lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator 
wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia 
wykonywania zawodu;

4) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ści-
gane z oskarżenia publicznego,
– do czasu upływu terminu zatarcia kary, upływu terminu, na który został orzeczony 
środek karny lub upływu terminu na który został orzeczony środek zabezpieczający 
albo uchylenia zawieszenia prawa wykonywania zawodu orzeczonego w trybie, o któ-
rym mowa w ust. 4 pkt 1.

 5. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu, który za okres co najmniej 
jednego roku w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wyborów nie wykonał obowiązku 
opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

§ 10. 1. Kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych zgłasza się pod-
czas zebrania wyborczego ustnie lub pisemnie. 

 2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: 
1) imię i nazwisko zgłaszającego — przy zgłoszeniu pisemnym także podpis, 
2) imię i nazwisko oraz zawód kandydata, 
3.) miejsce pracy kandydata. 

 3. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie członek samorządu uczestniczący w zebraniu wy-
borczym, w tym samodzielnie kandydat.
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 4. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 
Oświadczenie to może być złożone na piśmie.

 5. Kandydaci powinni przedstawić informację o przebiegu pracy zawodowej i społecznej, 
a uczestnicy zebrania wyborczego mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom.

 6. Można zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów. 

§ 11. 1. Przewodniczący zebrania udziela głosu, poza porządkiem zebrania, jedynie dla zgłosze-
nia wniosku formalnego lub sprostowania.

 2. Do wniosku formalnych zalicza się wnioski o:
1) zamknięcie dyskusji,
2) ograniczenie czasu przemówień,
3) ponowne przeliczenie głosów,
4) zamknięcie listy kandydatów.

 3. Uczestnicy zebrania rozstrzygają o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy  
i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku – w głosowaniu jawnym.

§ 12.  1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami wniosków, stanowisk itp. zgłoszonymi podczas 
zebrania przewodniczący zebrania zarządza głosowanie.

 2. Przewodniczący zebrania ustala porządek głosowania nad projektami wniosków, stano-
wisk, postulatów itp.

 3. Głosowanie nad projektami, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się jawnie.

§ 13.  1. Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbywają się w głoso-
waniu tajnym, zwykłą większością głosów. 

 2. Kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w alfabetycznej kolejności nazwisk.
 3. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” po lewej stronie imienia i nazwiska 

kandydata, na którego głosujący oddaje swój głos.
 4. Głos jest ważny, w przypadku gdy liczba wskazanych kandydatów nie jest większa niż 

liczba mandatów do objęcia w danym rejonie wyborczym. 
 5. Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań jest większa od określonej w karcie 

do głosowania, jak również gdy karta do głosowania została przedarta albo dokonano na 
niej jakichkolwiek dopisków lub skreśleń sprzecznych ze sposobem głosowania określonym  
w ust. 3. 

 6. Brak jakichkolwiek wskazań oznacza oddanie głosu ważnego. 

§ 14. 1. Przed wydaniem kart do głosowania, wyborcy potwierdzają swój udział w głosowaniu 
podpisem w rejestrze wyborców rejonu wyborczego.

 2. Głosować można tylko osobiście. 

§ 15. 1. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdze-
nie przebiegu zebrania.

 2. Protokół z zebrania obejmuje zapis przebiegu zebrania a także w załącznikach: pełne 
teksty zgłoszonych wniosków, a także protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej, wykaz 
wybranych delegatów wraz z ich numerem zaświadczenia o prawie wykonywania zawody, 
adresem zamieszkania i miejscem pracy oraz innych dokumentów dotyczących zebrania 
wyborczego. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 3. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie prezydium zebrania.

§ 16. 1. Dokumentację zebrania wyborczego stanowią:
1) zawiadomienie o zebraniu wyborczym,
2) protokół z przebiegu zebrania wyborczego,
3) listy obecności,
4) lista wybranych delegatów, wzór listy wybranych delegatów stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu,
5) protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej,
6) zabezpieczone głosy.

 2. Przewodniczący zebrania odpowiedzialny jest za przekazanie dokumentacji, o której 
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni do Okręgowej Komisji Wyborczej.  

 3. Dokumentacja z zebrania wyborczego, o której mowa w ust.1 udostępniana jest do 
wglądu członkom zebrania wyborczego z danego rejonu wyborczego w biurze OIPiP w Ka-
towicach w terminie 14 dni od daty ich otrzymania od Przewodniczącego zebrania.
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W dniu 21 stycznia 2015 roku zostało podpisane  
porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy  

pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych  
a Ogólnopolskim Związkiem  

Zawodowym Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada informuje
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W następstwie tego porozumienia obie organizacje skierowały do Premier Rządu list 
otwarty, w którym wskazują na potrzebę podjęcia pilnych działań wobec dramatycznej 
sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce.

Naczelna Rada informuje
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Naczelna Rada informuje
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Naczelna Rada informuje
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MOBBING 
Proces sądowy - mobbingowy – cz. V

adwokat Kinga Rudnik

Postępowanie sądowe w sprawie o mobbing prowadzi sąd pracy. Osoba mobbin-
gowana (powód) ma prawo złożyć pozew do sądu pracy przeciwko mobberowi (po-
zwany). Proces ten oparty jest na przeprowadzeniu postępowania dowodowego, tzn. 
zebrania oraz przeanalizowania dowodów potwierdzających stanowisko powoda.  

Dowodami potwierdzającymi mobbing są 
przede wszystkim zeznania świadków, treści 
sms, e-mail lub innych pism zredagowanych 
przez mobbera. Istnieje także możliwość zło-
żenia dowodu w postaci nagrania rozmowy, 
podczas której dochodzi np. do poniżania pra-
cownika. 

Odnośnie dowodu z nagrania rozmowy  
(w tym rozmowy telefonicznej), o nagrywaniu 
której strona przeciwna nie miała wiedzy, na 
uwagę zasługuje stanowisko Sądu najwyższego 
oraz doktryny, iż dowody takie są dopuszczal-
ne, jeśli służą wyłącznie potrzebą procesowym. 

W wyroku z dnia 25 kwietnia 2003 r. Sąd 
Najwyższy wyraził pogląd, iż nie ma powodów 
do całkowitej dyskwali-
fikacji kwestionowanego 
przez pozwaną dowodu 
z nagrań rozmów tele-
fonicznych, nawet jeżeli 
nagrań tych dokonywa-
no bez wiedzy jednego z 
rozmówców. (…) (sygn. 
akt IV CKN 94/01, Sys-
tem Informacji Prawnej 
Legalis). Podobnie uważa Sąd Apelacyjny w 
Białymstoku, wedle którego, osobie, która sama 
- będąc uczestnikiem rozmowy – nagrywa wy-
powiedzi uczestniczących w tym zdarzeniu osób, 
nie można postawić zarzutu, że jej działanie jest 
sprzeczne z prawem,(wyrok z dnia 31 grudnia 
2012r., sygn. akt I ACa 504/11). 

Także na kanwie innego postępowania Sąd 
Najwyższy potwierdził ogólna zasadę dopusz-
czalności dowodu z nagrań rozmów pomiędzy 
stronami, gdyż w wyroku Sądu Najwyższego z 
25.04.2003 r. Sąd stwierdził, że do wykazania 
winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego służyć 
może nagranie rozmów prowadzonych przez 
strony procesu także wtedy, jeżeli tych nagrań 
dokonano bez wiedzy jednej z nich i w okre-
sie trwania małżonków w faktycznej separa-
cji. W stanie faktycznym rozpatrywanej przez 
Sąd Najwyższy sprawy, powód wykorzystał w 
procesie o rozwód nagrane w tajemnicy przed 
pozwaną, prowadzone z nią rozmowy telefo-

niczne. Sąd w uzasadnieniu do wyroku, odno-
sząc się do zarzutu, iż sądy niższych instancji 
dopuściły się naruszenia art. 231. i 233 k.p.c. 
poprzez dopuszczenie dowodu uzyskanego  
w sposób bezprawny, (czyli bez wiedzy i wy-
rażonej zgody osoby rejestrowanej na taśmie) 
uznał wykorzystywanie takiego dowodu w postę-
powaniu w sprawie o rozwód za dopuszczalne.² 

Jak wynika zatem z wyżej zaprezentowa-
nego stanowiska, istnieje możliwość posłuże-
nia się przez osobę mobbingowaną także na-
graniami rozmów, o których druga strona nie 
wiedziała. Z pewnością, w przypadku przyjęcia 
takiego dowodu przez sąd pracy, będzie to bar-
dzo silny dowód wskazujący na fakt mobbingu. 

 
W literaturze zwraca 

się uwagę, że postę-
powanie mobbera jest 
bardzo często trudne 
do udowodnienia. Cha-
rakteryzuje się bowiem 
ono sprzecznymi zacho-
waniami, np. sprawca 
jednego dnia udaje, że 
zna ofiarę i wylewnie 

się z nią wita, a drugiego udaje, że jej nie zna. 
Prima facie duże trudności może sprawić udo-
wodnienie związku przyczynowego pomiędzy 
działaniem lub zaniechaniem osoby stosującej 
mobbing a powstałą szkodą. W orzecznictwie 
wielokrotnie podkreślano konieczność „pełne-
go” przeprowadzenia postępowania dowodo-
wego w sprawie mobbingowej. Brak przeprowa-
dzenia „pełnego” postępowania dowodowego 
uzasadnia zarzut apelacyjny naruszenia reguły 
oceny dowodów wymaganej art. 233 § 1 k.p.c. 
Sąd w pierwszej kolejności powinien ustalić, 
czy zostały spełnione ustawowe przesłanki 
mobbingu wymienione w art. 94³  § 2 k.p., 
a następnie – w zależności od żądania powo-
da – ustalić, czy w wyniku mobbingu doszło 
do wywołania rozstroju zdrowia, czy też powód 
rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu. 
Zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznic-
twie został sformułowany pogląd, iż w spra-

Dowodami potwierdzającymi mobbing 
są przede wszystkim zeznania świad-
ków, treści sms, e-mail lub innych 
pism zredagowanych przez mobbera. 
Istnieje także możliwość złożenia do-
wodu w postaci nagrania rozmowy, 
podczas której dochodzi np. do poni-
żania pracownika.
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wach mobbingowych z dużą ostrożnością nale-
ży podchodzić do dowodu z zeznań świadków. 
Za zbyt kategoryczne jednak można uznać 
stanowisko, zgodnie z którym w sprawie mob-
bingowej dowodem obligatoryjnym jest dowód 
z przesłuchania strony. (...) 

Właściwie przeprowadzone postępowanie 
dowodowe powinno umożliwić odróżnienie 
prawdziwych ofiar od „fałszywych”.

W przypadku nieuzasadnionego zarzutu 
stosowania mobbingu należy wyróżnić dwie 
sytuacje. Po pierwsze, gdy pracodawca jako 
przyczynę rozwiązania stosunku pracy podaje 
bezpodstawnie jako powód stosowanie mob-
bingu. Po drugie, gdy pracownik w sposób nie-
uzasadniony stawia zarzut stosowania mob-
bingu pracodawcy. W pierwszym przypadku, 
jak trafnie stwierdził Sąd Apelacyjny w Pozna-
niu w wyroku z 28 lutego 2008 r. „Bezprawne 
postawienie pracownikowi zarzutu stosowa-
nia mobbingu narusza 
jego dobra osobiste, a 
w szczególności dobre 
imię, gdyż mobbing jest 
zachowaniem wysoce 
nagannym, patologicz-
nym, a osoba, która 
go stosuje, zasługuje 
na jednoznaczną nega-
tywną ocenę”. Nie bu-
dzi również wątpliwości 
zawarte w uzasadnieniu stanowisko, zgodnie  
z którym – rozwiązując umowę o pracę – pra-
codawca nie może postawić „ogólnego” zarzu-
tu mobbingu, ale powinien wskazać osoby, wo-
bec których mobbing był stosowany.¹ 

Wystąpienie skutków mobbingu wskaza-
nych w przepisie art 94³ Kodeksu pracy, tj. 
wywołujące zaniżoną ocenę przydatności za-
wodowej, powodujące lub mające na celu poni-
żenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie 
go lub wyeliminowanie z zespołu współpracow-
ników, stanowi ostatnią przesłankę mobbingu. 
Brak wystąpienia jednego z ww. skutków eli-
minuje zdarzenie z zakresu pojęcia mobbingu. 
Wszystkie przesłanki - zarówno co do okresu 
trwania mobbingu, kierunkowego i celowego 
działania sprawcy oraz wystąpienia zawartych 
w przepisie art 94³ Kodeksu pracy jego skut-
ków - muszą zostać spełnione łącznie.¹

 
Zatem jest to postępowanie wymagające 

starannego przygotowania, a przede wszyst-
kim zebrania odpowiednich dowodów, które 
wykażą przesłanki mobbingu z art 94³ Kodek-
su pracy.  

(…) dość trudno jest udowodnić, iż padło się 
ofiarą mobbingu. Sąd zazwyczaj domaga się 
przykładów dręczenia - szczegółowych opisów, 
informacji(...) Czasami zdarza się i tak, że 
sprawa jest dokładnie przedstawiona i potwier-
dzona (na przykład przez PIP), a sąd nie dopa-

truje się mobbingu. (…) Jednak dzięki temu, że 
w miarę upływu lat pojawiła się większa ilość 
informacji na temat zjawiska mobbingu, zosta-
ły wydane liczne publikacje, a wyspecjalizowa-
ne w tej tematyce firmy przeprowadziły szko-
lenia, w polskich sądach pracy coraz częściej 
podchodzi się do tej kwestii odpowiedzialnie  
i skrupulatnie.

Coraz częściej powołuje się w trak-
cie postępowania w sprawach o mob-
bing biegłych (często są to psychologowie  
i psychiatrzy, czasem specjaliści od zarządza-
nia), którzy zazwyczaj oceniają osobę składa-
jącą pozew. 

Oto przykładowy fragment opinii bie-
głego psychologa z postępowania do-
tyczącego mobbingu: „Osoba wrażli-
wa, o niskiej tolerancji na stres, która  
w sytuacjach stresowych reaguje jak prze-
ciętny człowiek. Nie występują u niej zaburze-

nia psychosomatyczne 
ani osobowościowe. 
Na skutek zachowań 
pozwanego powód-
ka doznała rozstroju 
zdrowia w postaci za-
burzeń depresyjno-
-lękowych, które były 
skutkiem adaptacyjnej 
reakcji na stres. Ujaw-
niły się u niej proble-

my psychologiczne w postaci bólów żołąd-
ka, bezsenności, lękliwości, rozdrażnienia  
i skłonności do płaczu. Zaburzenia te miały 
podłoże nerwicowe, ale były łagodne, jednak 
na skutek zachowań pozwanego powódka czu-
ła się gorszym pracownikiem”.

W jednym z orzeczeń za mobbingowe uzna-
no na przykład następujące konkretne zacho-
wania przełożonego: nieuzasadnione i częste 
wzywanie do gabinetu, odmowa udzielenia 
urlopu lub odrzucenie prośby o urlop okolicz-
nościowy ze względu na opiekę nad dzieckiem, 
połączone z podarciem składanych przez po-
wódkę wniosków, zamknięcie z trzaskiem 
drzwi, używanie słów powszechnie uznanych 
za wulgarne lub obraźliwe, przydzielanie pra-
cy poniżej możliwości danej osoby, nieinfor-
mowanie pracownika o zakresie obowiązków, 
wyznaczanie urlopu w mało atrakcyjnych mie-
siącach.³
Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy 
(Dz.U. 1998, Nr 21 poz. 94 t.j. z poźn. zm)
¹ http://przykawieoprawie.blogspot.com/2013/03/
dopuszczalnosc-dowodu-z-nagrania-w.html;
² Jędrejek Grzegorz LexPolonica nr 2263199. Cy-
wilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mob-
bingu; 
³ J. Marciniak, Przeciwdziałanie mobbingowi  
w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy.

Coraz częściej powołuje się w trak-
cie postępowania w sprawach o mob-
bing biegłych (często są to psycholo-
gowie i psychiatrzy, czasem specjaliści 
od zarządzania), którzy zazwyczaj 
oceniają osobę składającą pozew. 
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„Wypuszczanie powietrza z balona” 
czyli kilka słów o zapobieganiu  
negatywnym skutkom stresu

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

Kontynuując tematykę związaną ze stresem, tym razem chcę się skupić na sposo-
bach przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom stresu. Aby zapobieganie streso-
wi było skuteczne powinno odbywać się jednocześnie na kilku poziomach: indywidu-
alnym, interpersonalnym oraz organizacyjnym. Dziś przybliżę Państwu pierwszy nich 
– indywidualny – poszukując odpowiedzi na pytanie: „Co w tym obszarze pielęgniar-
ka/położna może sama zrobić dla siebie?”.

poziomie psychologicznym, wzmożone napię-
cie emocjonalne. Symptomy wyczerpania są 
bardzo często „wołaniem” organizmu o odpo-
czynek i regenerację – czyli o zadbanie o sie-
bie… 

I ciekawe, co wtedy możesz zrobić? Jak 
możesz zadbać o to, aby zawartość balona 
nie przekraczała granicy bezpieczeństwa? 
Jak możesz… oddalać niebezpieczeństwo…, 
zmniejszać ryzyko tego, że balon może pęk-
nąć? Jak możesz regulować ilość wdmuchi-
wanego i wydmuchiwanego powietrza w taki 
sposób, abyś długo mogła cieszyć się koloro-
wym balonem?

Prostymi i dyskretnymi („niewidocznymi” 
dla otoczenia), a zarazem bardzo efektywny-
mi, technikami radzenia sobie z pojawiającym 
się podczas sytuacji stresowych napięciem, są 
techniki oddechowe. Ich celem jest spowol-
nienie i uspokojenie oddechu (zazwyczaj 
przyśpieszonego i spłyconego podczas stresu) 
oraz nadanie mu odpowiedniego dla siebie ryt-
mu i tempa. Czasami wystarczy w świadomy 
sposób skupić się na oddechu, wydłużyć go  
i pogłębić. Mocno odprężający jest oddech tzw. 
brzuszny (aktywujący przeponę). Podczas ta-
kiego oddychania możesz pozwolić, aby brzuch 
unosił się do góry (i wyglądał jak nadmucha-
ny balon). Wydychając powietrze pozwól sobie 
na lekkie westchnienie – słyszalny oddech jest 
mocno oczyszczający i uwalniający od napięć.

Być może… możesz znaleźć dobry i przy-
jemny sposób na wypuszczanie powietrza 
z balona… To ciekawe jak masz ochotę to ro-
bić…? Powoli i ostrożnie…, delikatnie i uważ-
nie… Z humorem i przymrużeniem oka, czy na 
poważnie…, dynamicznie czy raczej statecz-
nie…? W odpowiednim czasie i w odpowiednim 
miejscu…, a może doraźnie i na bieżąco…? Cie-

Ciekawe, czy możesz wyobrazić sobie ba-
lon… Kolorowy balon dowolnej wielkości,  
w który można wdmuchiwać powietrze…,  
a potem je wypuszczać… Ciekawe jak możesz 
poznać…, rozpoznać…, sprawdzić…, zbadać... 
ile powietrza może pomieścić ten balon…? Jak 
bardzo jest elastyczny…, plastyczny…, pojem-
ny… Ile powietrza może pomieścić w sobie…?

Osoby odporne na stres (czyli takie, które 
traktują stres bardziej jako „sprzymierzeńca” 
niż „wroga”) wykazują pewne cechy, które 
chronią je przed negatywnymi konsekwen-
cjami stresu. Na przykład są one przekonane 
o tym, że sprawują kontrolę nad własnym 
życiem, a w sytuacjach trudnych nie czują 
się bezradne, lecz traktują je jako wyzwania 
niosące szansę do nauki oraz na korzystne 
zmiany. Postawie takiej sprzyja myślenie typu 
„nie jestem niezastąpiona”, „ludzie są różni  
i różnie się zachowują”, „czasami mogę nie 
wiedzieć, co zrobić lub jak się zachować”, „je-
stem tylko człowiekiem”…

A ciekawe po czy możesz poznać, że balon 
nie pomieści już w sobie więcej powietrza…, 
że jest przeciążony…, na granicy pęknięcia…? 
To po czym to możesz poznać…, że już wy-
starczy…, bo grozi pęknięciem…? Być może 
jego powierzchnia jest cieniutka i delikatna…, 
napięta…, drżąca…, rozdrażniona…, nadwrażli-
wa…? Być może balon wydaje jakiś ostrzegaw-
czy dźwięk…? Skrzypi…, trzeszczy…, piszczy…?  
A być może po prostu nie potrafi znieść więcej…?

Jednym z najczęstszych i najbardziej po-
wszechnych negatywnych skutków stresu jest 
wyczerpanie psychofizyczne. Objawia się po-
przez różnego rodzaju dolegliwości  fizyczne 
(np. bóle głowy, pleców, brzucha), spowolnio-
ny refleks, zaburzenia myślenia i koncentracji 
uwagi, spadek odporności organizmu oraz, na 
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kawe czy wolisz wypuszczać powietrze z 
balona stopniowo…, a może szybko i intensyw-
nie…? Sam(a) ze sobą…, czy w towarzystwie 
innych osób…? Jakich osób…?  W jaki sposób 
możesz przeciwdziałać przeciążeniu… pęk-
nięciu balona…?

Być może to, co teraz napiszę będzie banal-
ne, ale z pewnością to, co każdy(a) z nas może 
zrobić dla siebie, to o siebie zadbać. Łatwo 

powiedzieć/napisać, ale trudniej wprowadzić 
w życie… Z pewnością dlatego pomocne mogą 
być pewne obserwacje, wskazówki i zalecenia:

• Bądź w kontakcie ze sobą (sprawdź 
czasem czy Twoje ciało nie jest przemę-
czone lub wyczerpane i czy nie wysyła  
Ci „sygnałów ostrzegawczych”)

• Bądź uważna na siebie i swoje po-
trzeby (zarówno te fizyczne jak i psy-
chiczne)

• Akceptuj i doceniaj siebie (pochwal 

czasem „w duchu” sama siebie lub/i po-
zwól sobie poczuć się z siebie dumna)

• Sprawiaj sobie małe (i większe)  przy-
jemności i nagrody (Ty wiesz najle-
piej, co ucieszy Cię najbardziej)

• Zadbaj o czas dla siebie i wypoczynek 
(tak jak lubisz najbardziej)

• Pamiętaj o swoich budujących do-
świadczeniach, czyli takich trudnych 
sytuacjach, z którymi już sobie poradzi-
łaś i masz je za sobą (z pewnością masz 
je w swoim „magazynie” wspomnień)

• Kreuj pozytywne wyobrażenia przy-
szłości (wyobraź jest już po wszystkim, 
po trudnej dla Ciebie sytuacji, i poszło Ci 
dobrze… – to jak się wtedy czujesz???)

• Ćwicz pozytywne myślenie („uda mi 
się”, „dam radę”)

• Myśl w elastyczny sposób, unikając 
zwrotów typu „zawsze”, „nigdy”, „mu-
szę, „powinnam” i zastępując je takimi 
jak „chcę”, „dobrze by było, gdyby…”, 
„czasami”, „zazwyczaj”, „często”,… 

• Bądź dla siebie bardziej wyrozumiała 
(co najmniej tak bardzo jak dla innych) 
– łagodzenie potrzeby robienia czegoś 
na 100% paradoksalnie zwiększa efek-
tywność działania

• Oddychaj… świadomie, głęboko, spo-
kojnie, w równy, miarowy sposób,  
w swoim własnym tempie i rytmie… 

• I… uśmiechnij się czasem!

POWODZENIA 
Piśmiennictwo u autorki

Konkursy Styczeń 2015

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.  
z siedzibą w Wodzisławiu Śl. 
Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno- Położniczego  
w Wodzisławiu Sl.  Myśliwiec Wiesława 
 

SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej  
im. J. Daaba w Piekarach Śl.  
Pielęgniarka  Oddziałowa Izby Przyjęć i Całodobowego Ambulatorium  
Urazowo - Ortopedycznego Jerzak -Płaszczymąka Grażyna

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek.
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Wybrane aspekty  
wczesnego macierzyństwa

mgr Barbara Kotlarz  

Śląski Uniwersytet Medyczny

Nastolatka w ciąży do ginekologa przychodzi najczęściej w zaawansowanej już ciąży, 
przerażona, w towarzystwie matki. Nieletnia w ciąży przeważnie nie wie, co się z nią 
dzieje, często pada pytanie „jak to się stało?”. Ginekolodzy potwierdzają, że zazwy-
czaj nastoletnia ciężarna nie ma pojęcia o cyklu miesiączkowym i antykoncepcji.

Liczba nastolatek, które zostają matkami w 
wieku poniżej 18 r.ż. stale się zmniejsza, jed-
nak fakt zajścia w ciążę dla każdej nastolatki 
stanowi ogromny problem i wymusza podjęcie 
radykalnych zmian w zakresie planów życio-
wych.

Tabela 1 Liczba urodzeń żywych wśród 
dziewcząt poniżej 18 r.ż.  

Niepokojący jest również fakt, że niektóre 
z tych dziewcząt zostają matkami po raz ko-
lejny: w roku 2012 aż 7 dziewcząt poniżej 16 
r.ż. urodziło po raz drugi, w 2006 roku 3 sie-
demnastolatki urodziły po raz trzeci, a w roku 
następnym dwie osiemnastolatki spodziewały 
się swojego 4. dziecka. Problem nieplanowa-
nego poczęcia może dotyczyć jednak większej 

liczby nastolatek – powyższe dane opierają się 
na statystykach urodzeń żywych, nie uwzględ-
niając ilości ciąż czy porodów martwych 

Wśród głównych przyczyn wyróżnia się nie-
prawidłowości w kontaktach emocjonalnych z 
rodzicami, kryzys w rodzinie czy samotność, a 
cechą charakterystyczną niepełnoletnich w cią-
ży są złe warunki socjo-ekonomiczne, w któ-
rych dorastają. 

Złudne poczucie niezależności może dawać 
fakt, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, małżeń-
stwo pozwala na uzyskanie prawa do pełno-
letniości, którego nie można juz stracić nawet 
w wyniku ustania małżeństwa. Podjęcie współ-
życia jest z jednej strony wyrazem przekro-
czenia granicy dzieciństwa, a z drugiej usilną 
próbą zaspokojenia potrzeby miłości i akcep-
tacji. Próba szybkiego usamodzielnienia się w 

Rocznik
Wiek 1998 1999 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

15 lat i 
mniej 375 415 379 302 316 407 401 350 311 342 286

16 1365 1427 1425 955 1121 1224 1307 1245 967 945 886

17 4091 4011 4003 2824 3096 3365 3139 2883 2568 2469 2271

Łącznie
w wieku
> 18 r.ż.

5831 5853 5807 4081 4533 4996 4847 4478 3846 3756 3443

18 r.ż. 9041 8308 8105 5784 5882 6334 6268 5572 4875 4692 4278
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połączeniu z brakiem przewidywania skutków 
własnego działania, będącego często wynikiem 

niskiego poziomu wiedzy o prokreacji, małego 
doświadczenia życiowego i psychicznej niedoj-
rzałości, często skutkują 
nieplanowaną ciążą. 

Kolejnym problemem 
młodej matki i jej dziecka 
jest uzależnienie od opie-
ki rodzicielskiej oraz brak 
niezależności finansowej. 
Dziewczyna, obawiając się 
konsekwencji ze strony 
opiekunów, często ukrywa 
swój stan, pozbawiając w ten sposób siebie i 
swoje dziecko również opieki medycznej. Sy-
tuacja ta nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi 

ciąży i nawiązaniu z dzieckiem więzi emocjo-
nalnej. 

Nastolatka w ciąży rzadko trafia do gineko-
loga we wczesnej ciąży. Zazwyczaj ciąża nie-
letniej jest już zaawansowana. To niedobrze, 
bo z przyczyn fizjologicznych jest to ciąża za-
grożona, która często kończy się przedwcze-
snym porodem przez cesarskie cięcie. Lekarze 
zwracają też uwagę na niepokojący fakt, że dla 
nieletniej matki jest to jednocześnie w ogóle 
jej pierwsza wizyta u ginekologa.

Okres ciąży u nieletniej biologicznie obej-
muje okres dojrzewania i wzrostu przyszłej 
młodej matki. Niedojrzałość młodego organi-
zmu do pełnienia funkcji rozrodczych, niepra-
widłowe nawyki żywieniowe i niekorzystanie z 

opieki medycznej powo-
dują, że w prowadzeniu 
ciąży u młodocianych na-
leży uwzględnić element 
ryzyka położniczego. 
Część autorów  skłania się 
bezpośrednio ku zakwali-
fikowaniu ciąży u nasto-
latek do ciąży wysokiego 
ryzyka, podkreślając, że 

narażone są one częściej na występowanie po-
wikłań.

Macierzyństwo w wieku nastoletnim łą-
czy się z dużym ryzykiem komplikacji zdro-
wotnych, ze względu na niezakończony jesz-
cze proces biologicznego rozwoju organizmu. 
Ocenia się, że w Polsce mniej niż 10% ciężar-
nych nastolatek ma dostęp do profesjonalnej 
opieki przedporodowej. Najczęściej wystę-
pujące problemy związane z ciążą i porodem  
u nastolatek to: nadciśnienie tętnicze, nie-
dokrwistość, nieprawidłowo usadowione ło-
żysko, nieprawidłowe położenia płodu oraz 
zakażenia dróg moczowych W tej grupie cię-
żarnych spotyka się też duży odsetek uro-
dzeń dzieci z małą masą urodzeniową. Porody 
przedwczesne, czy inne problemy zdrowotne 
generują kolejne problemy natury społeczno-
-medycznej, a te z kolei wpływają na zaburzenia  
w funkcjonowaniu nowej rodziny.

Brak jest efektywnej edukacji prokreacyjnej 
oraz dostępu do taniej, skutecznej, ale przede 
wszystkim akceptowanej formy antykoncep-
cji. W przypadku ciąży potrzebne są działania 
w zakresie wspierania młodych matek, które 
umożliwiłyby im pogodzenie własnej nauki  
z obowiązkami rodzicielskimi.

Piśmiennictwo u autorki

Nastolatka w ciąży rzadko trafia 
do ginekologa we wczesnej ciąży. 
Zazwyczaj ciąża nieletniej jest już 
zaawansowana. To niedobrze, bo 
z przyczyn fizjologicznych jest to 
ciąża zagrożona, która często koń-
czy się przedwczesnym porodem 
przez cesarskie cięcie.
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Dzień Chorego – Dniem Mądrości Serca

Hanna Paszko 
Ekspert do spraw Etyki przy NRPiP 

„Mądrość serca jest wyjściem poza siebie ku bliźniemu. Świat w którym żyjemy, 
zapomina niekiedy o szczególnej wartości, jaką ma czas spędzony przy łóżku chorego, 
gdyż jest się pochłoniętym przez pośpiech, nawał obowiązków, rzeczy do wykonania  
i w ten sposób zapomina się o wartości bezinteresownej opieki nad bliźnim. Czasu, aby 
leczyć chorych i czasu na ich odwiedzanie./-/ Nawet wtedy, gdy choroba, samotność  
i niepełnosprawność przeważają w naszym życiu, będąc darem dla innych”  
– z Orędzia Ojca Świętego na XXIII Światowy Dzień Chorego. 

W pielęgniarskim gronie definicja zdrowia 
jest bardzo dobrze znana i rozumiana. Jest 
tematem każdego pielęgniarskiego dyżuru, 
raportu, spojrzenia na drugiego człowieka. 
Nabiera szczególnego znaczenia, gdy „człowie-
kiem chorym” staje się ktoś z osób nam bli-
skich i kochanych. Wtedy, do zawodowej tro-
ski, natychmiast dodane zostaje doświadczenie 
własne. Nasze współodczuwanie bywa w takich 
okolicznościach bolesne i nieraz bardzo trudne 
do zaakceptowania. Wiemy, że choroba nie wy-
biera! Chorują i nieraz odchodzą na drugą stro-
nę życia nasi rodzice, małżonkowie, partnerzy 
życiowi, nasze dzieci, nasi przyjaciele. 

W takich sytuacjach zawodowy profesjona-
lizm może nam pomagać, ale może też stać 
się (z racji świadomości zagrożenia) dużym 
obciążeniem. Sama zetknęłam się wiele razy 
z takimi sytuacjami i wiem, że po przeżyciach 
najtrudniejszych spośród trudnych, z pograni-
cza życia i śmierci, można stać się osobą we-
wnętrznie umocnioną.

Realizując ścieżkę kariery zawodowej, we-
dług najnowszej wiedzy, posiadanych umiejęt-
ności i kompetencji, każda pielęgniarka wie, że 
profesjonalizm wymaga poznawania i „przybli-
żania się” do każdego ludzkiego bólu, cierpienia 
i umierania, w sposób indywidualny.  Do tego 
potrzeba czasu. Czasu na zatrzymanie się, na 
wysłuchanie ze zrozumieniem. A w zagonio-
nym współczesnym świecie, przy braku odpo-
wiedniej ilości pielęgniarek w zakładach pracy, 
przy zwiększonej ilości zadań do wykonania, 
pielęgniarce brakuje czasu. Doświadcza trud-
nych do rozstrzygnięcia dylematów etycznych 
i moralnych, bywa przemęczoną, rozdrażnioną 
i często (nawet gdy tego nie chce !!!) – sama 
zaczyna chorować. Cierpi wtedy ze zwielokrot-
nioną siłą. Cierpi gdy zdrowie słabnie, gdy bra-
kuje jej na dyżurach pielęgniarskich, gdy może 
zostać osobą niepełnosprawną, wymagającą 
stałej opieki. 

 Gdy lat przybywa, coraz więcej pielęgniarek 
choruje, coraz więcej pielęgniarek po przebytej 

trudnej chorobie wraca do pracy, aby nadal re-
alizować zawodowe zadania… 

Dnia 25 stycznia 2015 r. byłam w bardzo licz-
nym gronie osób chorych, niepełnosprawnych  
i starszych wiekiem w Bazylice Ojców Francisz-
kanów, w Katowicach – Panewnikach. Uczest-
niczyłam czynnie w Eucharystii użyczając swo-
jego głosu do pierwszego czytania. To zaszczyt 
i wyróżnienie, że mogłam reprezentować na-
sze zawodowe grono w stroju pielęgniarskim. 
Jednak dla mnie, dużo większym zaszczytem 
było to, że mogłam stać tuż obok Pani, która, 
jako osoba niewidoma, miała drugie czytanie. 
W tamtej chwili, w bliskości Ołtarza wróciło do 
mnie wspomnienie mojego zmarłego już taty. 
Był człowiekiem, który stracił słuch, i jako głu-
chy powtarzał często, że „jego kalectwo to nic 
takiego, bo widział świat i ludzi”. W uzasadnie-
niu dodawał, że „ludzie niewidomi mają dużo 
gorzej!”… Całe współuczestniczenie z chorymi 
i niepełnosprawnymi podczas Adoracji przy 
Bożym Żłóbku, pozostanie na długo w mej 
pamięci. Także słowa, które w swojej homilii 
ks. bp Marek Szkudło skierował do wszystkich 
przybyłych, do ich opiekunów, pracowników 
medycznych i wolontariuszy. Słowa z tema-
tem wiodącym: „Niewidomemu byłem oczami, 
chromemu służyłem za nogi”. (Hi 29,15). 

Wspomnę tylko osobistą refleksję Biskupa, 
która może być potwierdzeniem, że doświad-
czenia bólowe i chorobowe własne, ubogacają 
każdego człowieka. Ksiądz Biskup wspomniał 
swoją mamę, chorującą, objętą opieką dłu-
goterminową. Opisał niezwykle pięknie, wy-
jątkowo promienny wyraz jej twarzy, jakby 
chorobowe cierpienie ukryte zostało za wo-
alem tajemnicy. Jestem głęboko przekonana, 
że wiele osób tam zasłuchanych, także wspo-
mniało swoją mamę. 

Uważam, że DZIEŃ CHOREGO - z pielę-
gniarską etyczną troską i mądrością serca – 
jest dniem szczególnej zadumy nad ludzkim 
trwaniem i przemijaniem, dla każdej i każdego 
z nas. 
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Szanowni Państwo ! 

W związku z realizacją Projektu pt „Wyższe kwalifikacje i umiejętności samo-
zatrudnionych z branży medycznej” dla pielęgniarek i położnych samozatrud-
nionych serdecznie zapraszamy na kursy specjalistyczne oraz nowe szkolenia  
planowane w bieżącym roku w zakresie:

1. Kurs Specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielę-
gniarek i położnych,

2. Kurs Specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych,

3. Kurs Specjalistyczny Szczepienia Ochronne dla pielęgniarek,

4. Kurs dokształcający Doskonalenie umiejętności społecznych niezbędnych w kontakcie  
z pacjentem i jego rodziną,

5. Kurs Specjalistyczny Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych – NOWY KURS,

6. Kurs Specjalistyczny Terapia bólu ostrego dla pielęgniarek i położnych – NOWY KURS,

7. Kurs Specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek– NOWY KURS,

8. Kurs dokształcający z jakości/ISO – NOWY KURS 2 dniowy.

Zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne prowadzące działalność gospodarczą oraz zatrud-
nione w mikroprzedsiębiorstwach ( zakłady zatrudniające maksymalnie 9 pracowników) do udziału  
w bezpłatnych kursach.

Jednocześnie informujemy, że w maju bieżącego roku kończy się możliwość skorzystania  
z bezpłatnych kursów w ramach projektu, dlatego prosimy o pilne zgłaszanie chęci udziału  
w kształceniu !

Podczas zajęć teoretycznych zapewniamy pełne wyżywienia, ponadto każdy uczestnik kursu 
otrzyma materiał dydaktyczny w formie książki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.projekt.izbapiel.katowice.pl  
oraz w Biurze Projektu - telefon 32 350 17 58

Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

dr Mariola Bartusek

Projekt pt. „Wyższe kwalifikacje i umiejętności samozatrudnionych z branży medycznej” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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15 lutego

Dzień Pielęgniarki Operacyjnej

mgr  Danuta Siemiątkowska
Specjalista w dziedzinie piel. oper

Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego

Członek Zarządu OSI

Drogie Koleżanki/ Koledzy pielęgniarki/pielęgniarze pielęgniarstwa operacyjnego. 
Z okazji ŚWIĘTA DNIA PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ -  w imieniu własnym i Kole-

żanek z Zespołu życzę Wam  spełnienia marzeń, realizacji planów, pracy która zawsze 
będzie przynosić satysfakcję a także by pasji nigdy w nas nie zabrakło, uśmiechu na 
każdy dzień.

EORNA ( Towarzystwo Pielęgniarek Opera-
cyjnych) powstało w Kopenhadze w kwietniu 
1992 na nieformalnym spotkaniu przedstawi-
cieli 17 krajów Europy, by promować i utrzy-
mywać wysokie standardy opieki w bloku ope-
racyjnym.  Cel  ten EORNA realizuje poprzez

• Tworzenie i opublikowanie w 2012 roku 
„Europejskich Wspólnych Podstaw Progra-
mu Nauczania dla Bloków Operacyjnych” 
celem ujednolicenia standardów naucza-
nia w pielęgniarstwie operacyjnym. Jest to 
krok w kierunku ujednolicenia kompeten-
cji i praktyki pielęgniarek operacyjnych w 
blokach operacyjnych jako przygotowanie 
do wolnej migracji pielęgniarek specjali-
stek pomiędzy krajami europejskimi.

• Organizowanie co trzy lata kongresów 
(najbliższy odbędzie się w Rzymie w 
dniach

•  7-10 maja bieżącego roku)

• zdefiniowanie i wdrożenie standardów w 
opiece nad pacjentem na bloku operacyj-
nym

• zachęcanie do świętowania Dnia Pielę-
gniarki Operacyjnej w dniu 15 lutego w 
każdym kraju.

 Tegoroczne przesłanie to: ,,Bezpieczne 
używanie ostrych narzędzi zaczyna się od 
Ciebie”. 

W swoim liście adresowanym do wszystkich 
pielęgniarek operacyjnych Prezes EORNA – 
Caroline Higgins  - przypomina o konieczności 
sformalizowania szkoleń w bezpiecznym posłu-
giwaniu się ostrymi narzędziami, na przykład 
nie podawanie ich z ręki do ręki lecz poprzez 
,,neutralną strefę”, stosowanie bezpiecznych, 
jednorazowych noży chirurgicznych (z cho-

wanym ostrzem), stosowanie bezpiecznych  
pudełek na ostre odpadki, liczenie igieł itp. 
Każdy z nas powinien zastanowić się w jaki 
sposób poprawić bezpieczeństwo pacjenta  
i kolegów poprzez właściwe posługiwanie się 
ostrymi narzędziami. 

Polska jest członkiem EORNA  od 31 paź-
dziernika 2014 roku - mgr Joanna Borzęcka 
(członek zarządu OSI) przedstawiła prezen-
tację Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instru-
mentariuszek na posiedzeniu Zarządu EORNA 
w Tallinie w Estonii. O tym wydarzeniu mówi 
tak: ,,To był ogromny stres, zastanawiałam się 
czy  moja znajomość angielskiego wystarczy, 
czy będę potrafiła odpowiedzieć na dodatkowe 
pytania. 

Było ich wiele – dotyczyły kształcenia pie-
lęgniarek w Polsce, rodzajów szkoleń podyplo-
mowych w pielęgniarstwie operacyjnym, czasu 
ich trwania i rodzajów egzaminów końcowych. 
Pytanie, które najbardziej zaskoczyło naszą 
koleżankę  brzmiało: czy wszystkie instrumen-
tariuszki są pielęgniarkami? Ponieważ systemy 
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kształcenia pielęgniarek operacyjnych w Uni są 
różne np. w Niemczech są szkoły kształcące 
personel bloku operacyjnego mający upraw-
nienia do instrumentowania, ale nie mający 
dyplomu pielęgniarskiego.

Ostateczny werdykt: Polska jest członkiem 
EORNA przy 100% głosów ,,za”. Obecnie każdy 
może wejść na www.eorna.eu i zobaczyć pol-
ską flagę i link do Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Instrumentariuszek

Zespół ds. Pielęgniarstwa operacyjnego 
przy ORPiP w Katowicach współpracuje z OSI 
od 2011 roku  w podejmowaniu ważnych  de-
cyzji dotyczących pracy w bloku operacyjnym 
a jest jeszcze dużo do zrobienia ponieważ wie-
le spraw jest nie uregulowanych . Ważne jest 
również podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
poprzez  wykonywanie kursów kwalifikacyj-
nych oraz specjalizacji.

Od nas samych zależy bezpieczne stano-
wisko pracy i brak zdarzeń niepożądanych. 
Wszyscy mamy prawo do pracy w środowisku, 
które sprzyja realizacji wysokich standardów 
opieki okołooperacyjnej ,bezpieczeństwa i zro-
zumienia wobec siebie.

Informacje dotyczące wiadomości w dzie-
dzinie pielęgniarstwa operacyjnego można 
przeczytać na stronie Izb w zakładce Zespoły 
problemowe: Zespół ds. Pielęgniarstwa opera-
cyjnego.

Proszę zapoznać się: Standardy pielęgniar-
skiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniar-
stwa operacyjnego. Załącznik nr 1 Uchwały nr 
277/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych z dn. 3 grudnia 2014 r.

***

Informacje dot. składek członkowskich i opłat za wpis do rejestru
 

Komunikat 1:

Informuję, że w dniu 20 stycznia 2015 roku ukazało się Obwieszczenie w Prezesa GUS  
w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w IV kwartale 2014 roku, które wyniosło 4.138,58 zł.
Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla pielęgniarek, położnych prowadzących 
indywidualne praktyki na własny rachunek oraz innych osób nie wymienionych w § 2 pkt 1-3 
Uchwały nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 07 grudnia 2011 roku, 
w roku 2015 wynosi 41,39 zł.

Komunikat 2:

Informuję, że w dniu 20 stycznia 2015 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w 2014 roku, które wyniosło 3.978,71 zł.
Zgodnie z powyższym, wpis do rejestru (art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej  
z dnia 15 kwietnia 2011 roku, Dz. U. Nr 112, poz. 654) podlega opłacie, wynoszącej:   
80,00  zł w przypadku praktyki zawodowej (2 %). Natomiast wniosek o zmianę wpisu  
w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 40,00 zł.

Komunikat 3:

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych wynosi  
w 2015 roku 239,00 zł (6 %).

(-) Anna Grelowska
Skarbnik ORPiP w Katowicach
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Balon do kontrapulsacji  
wewnątrzaortalnej IABP 

Zadania pielęgniarki operacyjnej

lic. piel. Jadwiga Wojdas
Specjalista z piel. operacyjnego

SP Szpital Kliniczny nr 7 GCM  Katowice Ochojec

Niemała liczba pacjentów oddziałów kardiologicznych, kardiologii inwazyjnej i kar-
diochirurgicznych pozostaje niestabilna hemodynamicznie pomimo intensywnego le-
czenia chirurgicznego, farmakologicznego wymagają oni mechanicznego wspomaga-
nia krążenia. 

IABP (Intra Aortic Baloon Pump) jest to system 
czasowego wspomagania niewydolnego serca. 
Balon, jako ,,złoty standard, jest nieocenionym 
narzędziem, używanym na oddziałach kardiologii 
i kardiochirurgii.  Za ojców tej metody leczenia 
uważa się braci Adriana i Arthura Kantrovitz`ów 
(1967r.). 

Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 
składa się z:
a)jednostki balonowej zaopatrzonej w  butlę z ga-

zem rozprężającym (helem lub argonem)
b) monitora z zapisem  EKG, krzywą ciśnienia tęt-

niczego i akcją serca pacjenta
c) jałowy zestaw do nakłucia tętnicy
d) jałowy zestaw z cewnikiem

Praca pompy zsynchronizowana jest z EKG lub 
krzywą ciśnienia tętniczego pacjenta. 

Czasowo wspomaga pracę lewej komory serca 
na zasadzie kontrapulsacji.

Prawidłowe położenie balonu monitorujemy 
analizując krzywą ciśnienia tętniczego i kontrolny 
obraz radiologiczny.

Sam balon umieszczony jest w aorcie zstępują-

cej, tuż poniżej ujścia lewej tętnicy podobojczyko-
wej obwodowej.

Głównym zadaniem kontrapulacji jest redukcja 
obciążenia następczego lewej komory serca oraz 
wzrost ciśnienia tętniczego przez naczynia łuku 
aorty.

Praca pompy składa się z dwóch faz: fazy skur-
czu ( opróżniania balonu ) i fazy rozkurczu (  roz-
prężenie balonu ).

Faza skurczu i opróżniania balonu następu-
je nie później niż w momencie otwarcia zastawki 
aortalnej. Powstaje wtedy zjawisko zasysania krwi  
z lewej komory, lepsze jej odbarczenie i zmniejsze-
nie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. 

Faza rozkurczu- napełnienie balonu gazem roz-
prężającym następuje z chwilą zamknięcia płat-
ków zastawki aortalnej, powoduje wzrost ciśnienia 
tętniczego w  aorcie wstępującej i naczyniach łuku 
aorty. 

Zalety  IABP
• zwiększa przepływ wieńcowy i przepływ krwi  

w pomostach aortalno- wieńcowych (by-pas-
sach)

• korzystnie wpływa na napięcie mięśnia serco-
wego

• umożliwia dostarczenie większej ilości tlenu do 
komórek

• przyczynia się do wzrostu ciśnienia mózgowego
• powoduje zwiększenie przepływu tkankowego 

i narządowego (nerki- przywraca diurezę, wą-
troba)

• wzrasta temperatura ciała na obwodzie pacjenta
• przerywa błędne koło we wstrząsie kardiogen-

nym

Jednostka 
balonowa
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• wyrównuje i stabilizuje układ krążenia u pa-
cjentów niestabilnych hemodynamicznie

• jednostka posiada własne zasilanie, co umoż-
liwia stosowanie systemu podczas transportu 
karetką pogotowia
Wskazania do założenia pompy:

• wstrząs kardiogenny- ostry zawał serca
• niestabilna choroba wieńcowa
• niewydolność lewokomorowa
• angiografie i przezskórne interwencje wieńcowe
• u chorych niewydolnych przed i po przeszcze-

pach serca
• przed zabiegami kardiochirurgicznymi (zabez-

pieczenie pacjenta)
• w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych (nie-

wydolna lewa komora, hibernacja, ogłuszenie 
serca, defibrylacja, kardiowersja)

• po zabiegach kardiochirurgicznych (w zespole 
małego rzutu)
Przeciwwskazania do stosowania systemu 

IABP:
• ostra niewydolność krążenia
• tętniak rozwarstwiający aorty i brzuszny
• niedomykalność zastawki aortalnej dużego 

stopnia
• rozległe i zaawansowane choroby tętnic obwo-

dowych (kalcyfikacja aorty, zwapnienia, miaż-
dżyca)

• nieodwracalne zmiany w mózgu
IABP założony jest na czas  od kilku do kilku-

nastu godzin, a nawet do  kilku dni. Stosowany 
zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Rola i zadania pielęgniarki operacyjnej 
podczas zakładania balonu  są niezwykle istotne 
dla powodzenia zabiegu. 

 Zadania pielęgniarki 
• zapewnienie intymności pacjenta
• odpowiednie oświetlenie
• przygotowanie ssaka, diatermii
• chirurgiczne mycie rąk
• chirurgicznego ubrania personelu
• dezynfekcji miejsca dostępu
• jałowe obłożenie pola operacyjnego
• przygotowanie znieczulenia miejscowego i stoli-

ka narzędziowego
• stosowanie zasad aseptyki (w każdym przypad-

ku)- bezpośrednie wejście do łożyska naczynio-
wego pacjenta

• przygotowanie cewnika balonowego do wpro-
wadzenia (założenie zastawki jednokierunko-

wej, odessanie powietrza z balonu, sprawdzenie 
szczelności, zabezpieczenie przed uszkodze-
niem, zwilżenie cewnika, przepłukanie solą fi-
zjologiczną z heparyną)

• zachowanie kolejności zakładania cewnika  
i jego zabezpieczenia

• założenie jałowego opatrunku i sprawdzenie 
szczelności systemu

• obserwacja kończyny dolnej (temperatura, za-
barwienie skóry, ułożenie pod kątem nie więk-
szym niż 40 stopni)
Techniki zakładania kontrapulsacji:
1. Przezskórna Seldingera
Cewnik zakłada się z dojścia przez tętnicę udo-

wą, pachową lub podobojczykową prawą. Główną 
zaletą tej techniki jest zmniejszenie możliwości za-
każenia miejsca wkłucia poprzez małą inwazyjność. 

2. Chirurgiczna
Metoda obarczona większym ryzykiem powi-

kłań (zakażenia miejsca wprowadzenia balonu). 
Stosowana bardziej z konieczności niż w wyboru, 
częściej u kobiet niż u mężczyzn, ze względu na: 
otyłość, mniejszą średnicę naczyń, uogólnione, 
rozsiane zmiany miażdżycowe, większa tendencja 
do obkurczania się naczyń krwionośnych.

3. Bezpośrednio do aorty
Wykonujemy ją tylko i wyłącznie na sali ope-

racyjnej, przez otwartą klatkę piersiową przy 
niedrożności tętnic biodrowych. Metoda rzadko 
stosowana, dająca częste powikłania. Usunięcie 
cewnika wymaga ponownego otwarcia klatki pier-
siowej.

Każda z wyżej wymienionych technik niesie 
ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań. Rolą pie-
lęgniarki  jest również obserwacja pacjenta pod 
kątem wystąpienia ewentualnych wczesnych po-
wikłań podczas zabiegu operacyjnego. 

Powikłania po założeniu balonu:
• krwawienie i krwiak w miejscu wprowadzenia 

cewnika
• pęknięcie balonu
• awaria urządzenia
• zakażenie rany w miejscu wprowadzenia
• zator lub zakrzep w tętnicy
• niedokrwienie kończyny dolnej
• przetoka tętniczo żylna
• niedowład nerwu strzałkowego
• krwotok z tętnicy
• tętniak rzekomy

Balon, jako ,,złoty standard, jest nieocenionym 
narzędziem, używanym na oddziałach kardiologii  
i kardiochirurgii. 

Wysoka skuteczność terapeutyczna, decydują  
o ugruntowanej pozycji zastosowania kontrapulsa-
cji wewnątrzaortalnej w leczeniu pacjentów w za-
grożeniu życia. Od kwalifikacji i kompetencji zawo-
dowych oraz zaangażowania pracowników zależy 
poziom jakości świadczonych usług medycznych. 

To właśnie pielęgniarki operacyjne są jednym  
z partnerów zespołów Heart Team.

W przypadku ochrony zdrowia, gdzie życie 
ludzkie i zdrowie człowieka są najważniejszą war-
tością jakość świadczonych usług medycznych jest 
kategorią podstawową.

Piśmiennictwo u autorki, foto autorka
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Powikłania nieinfekcyjne 

dializy otrzewnowej cz. II
lic. Bożena Guzik

Specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania
Zespół ds Pielęgniarstwa Nefrologicznego

Fresenius Nephrocare Polska Sp.z o.o, Ośrodek Dializ nr 60 w Zabrzu

Dializa otrzewnowa jest metodą leczenia nerkozastępczego i jak każda inwazyjna 
forma terapii wiąże się z występowaniem powikłań. Powikłania te mają bardzo różne 
przyczyny i różną etiologię. 

Zaburzenia czynnościowe przewodu 
pokarmowego

Refluks żołądkowo - przełykowy, gastropa-
rezy mogą być przyczyną dolegliwości takich 
jak nudności, wymioty, uczucie pełności, bie-
gunki, zaparcia. Objawy pogarszają jakość 
życia i mogą prowadzić do niedożywienia  
i wyniszczenia. Leczenie farmakologiczne oraz 
zmiana dawki dializy może poprawić komfort 
życia. 

Zaburzenia wpływu i drenażu płynu 
dializacyjnego

Niewłaściwa funkcja cewnika dializacyjnego 
powoduje utrudnienie lub brak wpływu płynu 
dializacyjnego bądź jego drenażu. Przyczyna 
tego powikłania mechanicznego może być:

• mechaniczna blokada- zaciśnięte zaciski 
lub zgięty dren systemu

• obecność włóknika lub skrzepu w cewni-
ku lub drenie łączącym

• zaparcia
• migracja cewnika 
• oklejenie siecią/ zrostami
Pacjent wykonujący systematycznie diali-

zę jest wyedukowany w zakresie wystąpienia 
powikłań i postępowania. Rola pielęgniarki w 
diagnostyce przedszpitalnej polega na zadaniu 
pacjentowi i/ lub opiekunowi sprecyzowanych 
pytań dotyczących powikłania celem uzyskania 
informacji od pacjenta na temat charakteru i 
skali problemu i ocenieniu czy można podjąć 
próby rozwiązania problemu czy też niezbędne 
będzie przybycie do ośrodka.

Wykonanie przeglądowego zdjęcia RTG lub 
USG jamy brzusznej pozwala na wybór metody 
udrożnienia cewnika. 

W sytuacji przemieszczenia się cewnika 
poza miednicę mniejszą podejmuje się próby 
repozycji poprzez nasilenie perystaltyki jelit, 
lub repozycję laparoskopową w trakcie za-
biegu można usunąć zrosty, przeprowadzając 
omentektomie( usunięcie sieci większej lub 
jej części). Przy podejrzeniu zatkania światła 
cewnika włóknikiem podajemy do dializatu 
Heparynę (500-2000j/ l płynu dializacyjnego) 

lub wypełniamy cewnik roztworem Urokinazy 
(5000j- 10.000j) pozostawiając na 1-4 godz. 
( w zależności od Ośrodka ) . W sytuacji bra-
ku możliwości szybkiego przywrócenia pełnej 
sprawności cewnika niezbędne może być cza-
sowe leczenie hemodializami. Jeżeli nie uzy-
skamy pełnej funkcji cewnika należy rozważyć 
interwencję chirurgiczną.

Uszkodzenie cewnika, drenu łączące-
go/ transfer-setu

Do uszkodzenia cewnika lub drenu pośred-
niego (Transfer–setu) może dojść w sytuacji 
nieprawidłowej opieki nad cewnikiem: zbyt 
mocne zaginanie, zawijanie, stosowanie środ-
ków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu, stoso-
wanie środków chemicznych w celu usunięcia 
pozostałości kleju z plastra, manipulacje ostry-
mi przedmiotami lub narzędziami w okolicy 
cewnika, niewłaściwe otwieranie i zamykanie 
drenu łączącego Transfer-setu (uszkodzenie 
zamknięcia – rozszczelnienie systemu).

 Aby uniknąć tego powikłania z winy pacjen-
ta bardzo istotnym elementem jest edukacja i 
reedukacja pacjenta i/lub opiekuna. Edukacja 
pacjenta polega na profilaktyce i prawidłowym 
podjęciu czynności w sytuacji kiedy doszło już 
do uszkodzenia.

Mogą również wystąpić uszkodzenia niezależ-
ne od pacjenta są to wady materiałowe, uszko-
dzenie spowodowane długim czasem użytkowa-
nia, przestrzeganie wymian drenu łączącego, 
Transfer-setu zalecanych przez producenta. 

Pielęgniarka ocenia lokalizację, rodzaj  
i stopnień uszkodzenia.

W przypadku wystąpienia uszkodzenia zbyt 
blisko ujścia cewnika może wystąpić koniecz-
ność re-implantacji cewnika, jeżeli w dalszej 
odległości od powierzchni skóry, wówczas naj-
częściej stosowanym postępowaniem jest usu-
nięcie części cewnika poprzez jego przecięcie 
proksymalnie w stosunku do miejsca uszkodze-
nia założyć nowy łącznik dren łączący/ Trans-
fer-set. Po wykonaniu powyższych czynności 
wykonujemy wymianę płynu dializacyjnego. 
Czynnością wykonywaną opcjonalnie może być 
pobranie płynu dializacyjnego na badanie cyto-
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zy i posiew bakteriologiczny. Godne rekomen-
dacji we wszystkich przypadkach wydaje się 
być podanie pojedynczej dawki antybiotyku i 
obserwacja w kierunku wystąpienia dializacyj-
nego zapalenia otrzewnej. 

Ból brzucha nie związany z dializacyj-
nym zapaleniem otrzewnej

Pacjent leczony DO może odczuwać bóle 
brzucha z przyczyn nie związanych z prowa-
dzeniem leczenia nerkozastępczego tą meto-
dą (np. chirurgiczne choroby jamy brzusznej, 
zatrucia i infekcje przewodu pokarmowego, 
choroba wrzodowa, zapalenie trzustki, kamica 
pęcherzyka i wiele innych).

Powikłaniem dializy otrzewnowej jest ból 
podczas wpustu i drenażu, występuje najczę-
ściej pod koniec drenażu i jest spowodowany 
najprawdopodobniej przez cewnik dotykający 
do ścian jamy otrzewnej w wyniku zmniejsza-
jącej się przestrzeni płynu w jamie brzusznej 
(zjawisko „zasysania”). Ból ten ustępuje za-
zwyczaj w czasie napełniania otrzewnej nowym 
dializatem.

 Ból występujący podczas wpustu może być 
spowodowany wysokim zawieszeniem worka 
(wysokie ciśnienie hydrostatyczne wpuszcza-
nego płynu dializacyjnego), tzw– jet effect, 
nieodpowiednią temperaturą płynu (zbyt zim-
ny lub zbyt gorący) ból związany z niskim pH 
konwencjonalnego dializatu mleczanowego, 
lub wysoką osmotycznością stosowanych pły-
nów. Postępowanie polega na kontrolowaniu 
temperatury płynu stosując do podgrzewania 
urządzenia zalecane przez producenta płynów i 
ośrodek, dostosować wysokość wpuszczanego 
płynu lub regulować przepływ na clipie, dializy 
typu tidal na cyklerze.

 Dość silny ból chorzy odczuwają na skutek 
drażnienia dializatem lub powietrzem  nerwu 
przeponowego i unerwieniem splotu barkowe-
go. Aby uniknąć wnikania powietrza do jamy 
otrzewnowej należy się upewnić, że wszystkie 
dreny są odpowiednio przepłukane. 

Krwisty dializat – homoperitoneum 
Przyczyną zabarwienia dializatu na czerwo-

no jest obecność krwi, często występuje jed-
norazowo i nie wymaga interwencji . Krwisty 
dializat może wystąpić przejściowo po zabie-
gu wszczepienia cewnika do jamy otrzewnej. 
Wszystkie inwazyjne procedury diagnostycz-
ne i zabiegowe wykonywane w obrębie jamy 
brzusznej mogą powodować wystąpienie krwi-
stego dializatu. Dotyczy to zabiegów endosko-
powych przewodu pokarmowego, zabiegów 
narządu rodnego u kobiet oraz laparoskopii 
(np. laparoskopowej cholecystektomii). 

U kobiet dializowanych otrzewnowo może 
być związany z menstruacją, owulacją, endo-
metriozą. Krwiste zabarwienie płynu dializa-
cyjnego może wystąpić po urazach brzucha-
,intensywnych ćwiczeniach, dźwiganie ciężkich 
przedmiotów, nasilony kaszel, w przebiegu sta-
nów chorobowych jamy brzusznej związanych 
z dializą otrzewnową np. dializacyjne zapalenie 
otrzewnej lub uszkodzenie naczynia krwiono-
śnego przez cewnik Tenckhoffa np. pęknięcia 
torbieli nerki, guza nerki lub niezależnych od 
sposobu leczenia nerkozastępczego np. pęk-
nięcie śledziony, rozsiewu nowotworowego do 
otrzewnej, krwiaków, w przebiegu systemo-
wych zaburzeń krzepnięcia (skaz krwotocz-
nych). Podstawową procedurą w przypadku 
wystąpienia krwistego dializatu jest ocena 
parametrów krzepnięcia krwi oraz morfolo-
gii, monitorowanie stanu ogólnego pacjenta w 
tym tętna i ciśnienia tętniczego krwi. Elemen-
tem postępowania pielęgniarskiego jest także 
ocena wyglądu płynu w przywiezionych przez 
pacjenta dializatach, ocena cewnika i miejsca 
jego ujścia na skórę, wykonanie „kontrolnej” 
wymiany płuczącej, lub kilku szybkich wymian 
dializacyjnych płynem o temperaturze pokojo-
wej z dodatkiem heparyny niefrakcjonowanej 
(500 j./l płynu). Przy utrzymywaniu się krwi-
stego dializatu mimo płukania, należy wdrożyć 
procedury diagnostyczne w celu identyfikacji 
źródła krwawienia — USG jamy brzusznej, to-
mografię komputerową, rezonans magnetycz-
ny, angiografię, konsultacje chirurgiczną, gine-
kologiczną a w niejasnych przypadkach także 
laparoskopię lub laparotomię.

Zaburzenia ultrafiltracji i bilansu pły-
nów

Właściwy bilans płynów to szczególne wy-
zwanie stojące przed pacjentem dializowanym 
ambulatoryjnie dializą otrzewnową oraz przed 
zespołem terapeutycznym. W efekcie przewod-
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nienia i następstw w postaci obrzęków, wzrostu 
ciśnienia tętniczego, dochodzi do niewydolno-
ści krążenia.

Przyczyną przewodnienia jest:
• nieprzestrzeganie przez chorego zasad 

prowadzenia bilansu płynów w domu, za-
leceń dietetycznych

• braku dokumentacji prowadzonej przez 
chorego(dobowa ultrafiltracja)

• Utrata diurezy resztkowej. 
• Niewłaściwa dawka dializy- częstość wy-

konywania i czas zalegania wymian w 
ADO, niedostosowanie przepisu dializy 
do aktualnych wyników testów przepusz-
czalności błony otrzewnej, itd. 

• Proces nabytej utraty ultrafiltracji po-
stępuje wraz z czasem trwania diali-
zy otrzewnowej. Proces ten polega na 
stopniowym zwiększaniu się przepusz-
czalności błony otrzewnej dla substancji 
osmotycznie czynnych (przede wszyst-
kim glukozy), czego wyrazem jest stop-
niowy wzrost wartości D/P dla kreatyniny 
w standardowym teście PET lub innych 
testach przepuszczalności błony otrzew-
nej zaburzenie czynności cewnika Tenc-
khoffa, wystąpienia przecieku płynu poza 
jamę otrzewnową.

Zasadniczym elementem postępowania 
pielęgniarskiego przedszpitalnego jest :

• zebranie wywiadu, rozpoznanie przyczy-
ny, zapobieganie przewodnieniu i powi-
kłaniom 

• edukacja pacjenta i /lub opiekuna 
• ocena prawidłowego transportu otrzew-

nowego za pomocą testu PET.
• Kontrola masy ciała, ciśnienia tętniczego
• Ograniczenie podaży płynów
• Prowadzenie bilansu płynów
• Obserwacja pod kątem powikłań – nie-

drożność cewnika, zaciek dializatu
• Modyfikacja dawki dializy

Zdjęcia z dzienniczka pacjenta
Piśmiennictwo u autorki, 
fot. autorka

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” 
      Alighierii Dante

.
Drogie Koleżanki i Koledzy, 

Pragnę Was poinformować, iż jest możliwość  
odprowadzenia 1 % podatku  

dla naszej 
zasłużonej w działalności pielęgniarskiej i samorządowej 

Koleżanki Marysi Frąckowiak.

 Marysia była liderką na polu pielęgniarskiej działalności 
gospodarczej, założyła również jeden z pierwszych w naszym regionie zakład 

pielęgnacyjno-opiekuńczy. 
Zawsze sumienna- odpowiedzialna, wspierająca innych. 

Dziś nadszedł czas, że i my możemy Jej pomóc. Proszę o pamięć i wsparcie  
przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok 2014. 

Stowarzyszenie POKOCHAJ MNIE z Gorzyczek  
KRS 0000235846 Maria Frąckowiak

Przekazane przez Państwa środki przeznaczone zostaną na rehabilitację i 
leczenie Marysi. Wszystkim, którzy Jej pomagają i wspierają bardzo 

serdecznie dziękuję i gorąco pozdrawiam. 
 Grażyna Malczyk
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Wspierająca rola pielęgniarki  
przy osobach umierających cz. I

mgr socjologii, pielęgniarka Lidia Styrc 

Oddział Wewnętrzny II WSS nr 3 w Rybniku

Każdego człowieka nachodzi czasem refleksja na temat śmierci. Jedni próbują sobie wyobra-
zić, jak będzie wyglądała ich śmierć, inni skupiają się na tym, jak przeżywają śmierć inni ludzie, 
co wtedy myślą i czy w ogóle są w stanie przeżywać swój kres życia. Ale są i tacy, którzy próbują 
przyjrzeć się reakcjom i zachowaniom innych  ludzi czy niektórych grup zawodowych na śmierć. 

Pielęgniarkom, z racji ich zawodu, śmierć towarzyszy dość często, zwłaszcza w czasach, kiedy 
ludzie częściej umierają w szpitalu niż we własnym domu. Ja w ciągu kilku lat pracy na oddziale 
wewnętrznym widziałam śmierć człowieka kilkadziesiąt razy. Nie zawsze towarzyszyła mi jakaś 
głęboka refleksja, w ferworze pracy, my pielęgniarki,  przechodzimy dość łatwo do kolejnych 
czynności, bo przecież są inni pacjenci, potrzebujący opieki, wsparcia w chorobie. Nie zatrzymu-
jemy się więc zbyt długo nad tematem śmierci. Myślę, że z jednej strony to dobrze, bo głębokie 
przeżywanie każdej śmierci pacjenta uniemożliwiłoby pielęgniarkom pracę i szybko doprowadzi-
łoby do wypalenia zawodowego. Koleżanki pielęgniarki pewnie zgodzą się ze mną, że każda z nas 
ma w swoim doświadczeniu zawodowym wspomnienie śmierci pacjenta, które do końca zawodo-
wego życia będzie jej towarzyszyć. Ja takie mam i dodam, że niekoniecznie jest to wspomnienie 
przepełnione smutkiem, ale dające wbrew pozorom nadzieję.

Zainteresowanie innych grup zawodowych reakcjami i emocjami pielęgniarek towarzyszących 
przy śmierci człowieka sprawiło, że refleksja ta nadeszła. Dziś oddaję swój głos pedagogowi ro-
dziny, który swe osobiste życie dzieli właśnie z pielęgniarką i którego ten temat zainspirował..  
A ja dołożyłam tylko swoje skromne zdanie.  

 Lidia Styrc,

Kiedyś śmierć była częścią społeczeństwa. 
Śmierć była obecna w życiu  każdego człowie-
ka, dzięki temu  mógł się z nią oswoić. Dziś 
śmierć została „wyeksmitowana” do szpitala, 
nastąpiła jej medykalizacja, która pozwoliła 
na sprawowanie kontroli nad śmiercią poprzez 
wykwalifikowany zespół medyczny. Umiera-
nie człowieka na sali szpitalnej doprowadziło 
do wielu zmian, zdecydowanie zmniejszyła się 
rola rodziny i bliskich, sprawy opieki przejął ze-
spół medyczny. 

Pielęgniarka, ze względu na swój charakter 
pracy i zakres obowiązków zawodowych, jest 
najbliżej chorego i to ona zwykle najwięcej 
czasu spędza przy jego łóżku. Jest zatem naj-
częściej podczas agonii i śmierci pacjenta. 

Wsparcie to „obiektywnie istniejące i do-
stępne sieci społeczne, które wyróżniają się 
tym, że przez fakt istnienia więzi, kontaktów 
społecznych, przynależności pełnią funkcję po-
mocną wobec osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji”.

Można wyróżnić kilka rodzajów wspar-
cia:

1. Wsparcie emocjonalne – polega głównie 
na przekazywaniu emocji podtrzymują-
cych, uspokajających, które prezentują 
troskę i pozytywny stosunek do osoby 

wspieranej. Takie zachowania mają też 
na celu opiekę; umiejętne zachowanie 
osoby wspierającej daje poczucie nadziei 
na poprawę lub wyzdrowienie;

2. Wsparcie poznawcze (informacyjne) – po-
lega na wytłumaczeniu osobie wspieranej 
jego położenia życiowego, problemu oraz 
dostarczenie informacji zwrotnych na 
temat skuteczności działań zaradczych 
podejmowanych przez osobę wspieraną; 
daje to osobie wspieranej poczucie kon-
troli nad sytuacją;

3.  Wsparcie instrumentalne – to przekazy-
wanie informacji o sposobach postępowa-
nia oraz próba modelowania określonych, 
pożądanych zachowań; formę tą częściej 
stosuje osoba wspierająca wobec rodziny 
chorego;

4. Wsparcie duchowe – udzielane jest w sy-
tuacji kryzysu egzystencjalnego lub w sy-
tuacjach terminalnych, kiedy pojawia się 
cierpienie duchowe i lęk przed śmiercią; 
pomaga ono radzić sobie ze stresem eg-
zystencji i choroby.

Dzięki specyficznemu charakterowi pracy 
pielęgniarka odgrywa największą rolę w pro-
cesie wsparcia w okresie terminalnym choro-
by. Oczywiście najbardziej komfortową sytu-

mgr Bernard Styrc 
Pedagog rodziny
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acją jest, gdy to rodzina w pełni uczestniczy  
w ostatnich chwilach życia chorego, ale bywa, 
że tej rodziny pacjent nie ma lub z jakichś 
względów nie towarzyszy ona umierającemu, a 
zdarza się też, że mimo, że jest przy chorym, 
nie potrafi się odnaleźć w tak trudnej sytuacji. 
Tak więc, oprócz udzielania wsparcia choremu 
umierającemu, pielęgniarka niejednokrotnie 
niesie otuchę bliskim chorego. 

O wspierającej roli pielęgniarki pisze Virgi-
nia Henderson: „pielęgniarstwo jest przed 
wszystkim wspieraniem jednostki w reali-
zacji wszystkich działań przyczyniających 
się do ochrony zdrowia i odzyskania sił 
lub do spokojnej śmierci”.

Fachowcy z dziedziny opieki paliatywnej 
podkreślają, że mimo, iż nie można dać nadziei 
pacjentowi, że z góry wiadomo, że choroba 
skończy się wkrótce śmiercią, to jednak moż-
na wiele zaoferować pacjentowi. To oni również 
podkreślają kluczową rolę wsparcia w procesie 
umierania. Poza tym wyliczają też inne sposoby 
na minimalne przywrócenie choremu nadziei:

• towarzyszenie;
• doskonała pielęgnacja;
• skuteczne łagodzenie objawów;
• opieka nad bliskimi;
• zaspakajanie wielu potrzeb.

J. Davy i S. Ellis wyróżniają sześć zasad tzw. 
humanistycznej wizji opieki nad osobami cho-
rymi terminalnie:

1. pomoc winna uwzględniać cele chorego;
2. zwracanie uwagi na mocne strony cho-

rego, a nie na jego deficyty;
3. szukanie możliwych rozwiązań przy rów-

noczesnym uwzględnieniu kontekstu 
problemów;

4. wzmacnianie chorego terminalnie po-
przez bezwarunkową akceptację, oka-

zywanie szacunku i poszanowanie jego 
godności;

5. pomoc choremu w szukaniu sensu jego 
doświadczeń w chorobie;

6. nieustanne dawanie choremu nadziei.
Udzielanie wsparcia choremu umierającemu 

to bardzo trudne zadanie, nawet dla profesjo-
nalistów. Osoby udzielające wsparcia powinny 
posiadać pewne cechy, które ułatwią kontakt 
lub komunikację z chorym terminalnie. 

Cechy, jakie mogą pomóc pielęgniarce 
w pracy z chorym umierającym to:

• głęboki szacunek;
• pokora wobec osoby umierającej i jego 

rodziny;
• empatia;
• wrażliwość i delikatność;
• odporność psychiczna, w tym umie-

jętność radzenia sobie z lękiem przed 
śmiercią;

• doświadczenie i wiedza na temat procesu 
umierania;

• akceptacja śmierci jako ostatniego etapu 
życia.

Amerykańskie podejście uwzględnia  
w opiece paliatywnej potrzebę  aktywizowania 
pacjenta chorego terminalnie. Wśród ustalo-
nych ram działania można wymienić:

1. Próba nakłonienia chorego terminalnie do 
ustosunkowania się do własnej choroby 
w sposób komplementarny, a nie jedno-
stronny;

2. Oparcie pomocy na tych elementach, 
które pomogą i ułatwią przeżycie „dzi-
siejszego dnia”, czyli skupianie uwagi 
chorego na „tu i teraz”;

3. Uświadamianie choremu, że to cierpienie 
może stać się właśnie czynnikiem, który 
wspomaga regenerację jego sił;

4. Pokazanie choremu, że mimo nieuleczal-
nej choroby może kontrolować własne 
życie;

5. Motywowanie chorego do dzielenia się 
własnymi odczuciami i emocjami;

6. Przekazanie rodzinie chorego infor-
macji o konieczności angażowania się  
w jego chorobę i co za tym idzie - cierpie-
nie poprzez respektowanie jego potrzeb  
i uważne wsłuchiwanie się i obserwację;

7. Komunikowanie osobie chorej terminal-
nie, że okazywanie przez nią cierpienia 
nie jest słabością i uświadomienie jej  
o możliwości szukania pomocy.

Literatura u autorów
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kondo l e n c j e

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i drogim” 
Koleżance Agnieszce Kiecka 
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu Śmierci Męża  
składają Pielęgniarki i 

Położne  Szpitala im. S Leszczyńskiego w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia 
 z powodu śmierci Mamy,  

Koleżance Wandzie Malinowskiej   
składają koleżanki z Oddziału Pediatrycznego  

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2  
w Jastrzębiu Zdroju.

Pielęgniarzowi Adamowi Dwojakowi  
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci Matki,  
składają Pielęgniarki z Centrum Psychiatrii 

 w Katowicach

„Nie odchodzi ten kto pozostaje w sercach bliskich...”
Wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty  

dla pielęgniarki Bożeny Kasia-Kulesza  
składają Pielęgniarka Naczelna wraz  

z zespołem pielęgniarek Oddziału Chirurgii  
SP ZOZ MSW w Katowicach

„ Czasami brak słów, by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal”

Naszej Koleżance Barbarze Cabon  
wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Taty składają 

 Pielęgniarki i Położne Szpitala Miejskiego  
w Siemianowicach Śląskich Spółka z o. o.”

„Życie przemija, jednak pamięć  o kochanej osobie  
pozostaje w sercu na zawsze”

Łącząc się w smutku i żalu z powodu  
śmierci Mamy wyrazy głębokiego współczucia 

Pielęgniarce Oddziałowej Joannie Sokołowskiej  
składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki 

 i Położne, koleżanki i współpracownicy  
SP Centralnego Szpitala Klinicznego  

im. prof.  K. Gibińskiego w Katowicach Ligocie

Łącząc się w głębokim smutku i żalu 
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci  Ojca  
 Koleżance Katarzynie Wolskiej 

składają Pielęgniarka Naczelna, z-ca Naczelnej  
Pielęgniarki wraz z Zespołem 

Pielęgniarek, Lekarzy i Sanitariuszek  
Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej 

i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Klinicznego Nr 7 

SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego 
 w Katowicach Ochojcu„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,  

bo miłość, to nieśmiertelność”
Koleżance Ewelinie Suwart  

z powodu śmierci Ojca wyrazy współczucia 
składają pielęgniarki z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu wraz z Pełnomocnikiem

 „Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Koleżance Halinie Guzik  

z powodu śmierci Ojca wyrazy współczucia  
składają pielęgniarki z Oddziału Rehabilitacji  

Neurologicznej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu 
 wraz z Pełnomocnikiem „Mimo że odchodzą w naszych sercach  

pozostają na zawsze”
Koleżance Danucie Boryczka 

 z powodu śmierci Mamy wyrazy szczerego współczucia 
składa zespół Pielęgniarski Oddziału Chorób Płuc, 

Pielęgniarka Przełożona wraz z Zastępcą,  
i Pełnomocnik ORPiP SP ZOZ Wojewódzkiego  

Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Sekretariat
czynny jest do godziny 17.00
tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 

Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

Sekretarz ORPiP - mgr Bartosz Szczudłowski
tel. 32 209 04 15 w 12

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy)
tel. 32 256 56 00

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. od 8.00 do 15.00

Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Bieżące konta OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Biuro ORzOZ czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 – 1600. 
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl

OIPiP w Katowicach informuje, iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra 
Liszka w 2015 roku pełnić będzie dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 15.00 do 
17.00. Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury 
w godzinach od 15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów:
07.01.2015 r. 18.03.2015 r. 20.05.2015 r. 29.07.2015 r. 30.09.2015 r. 02.12.2015 r.
21.01.2015 r. 01.04.2015 r. 03.06.2015 r 05.08.2015 r. 07.10.2015 r. 16.12.2015 r
04.02.2015 r. 15.04.2015 r 17.06.2015 r. 19.08.2015 r. 21.10.2015 r.
18.02.2015 r. 29.04.2015 r. 01.07.2015 r. 02.09.2015 r 04.11.2015 r.
04.03.2015 r. 06.05.2015 r. 15.07.2015 r. 16.09.2015 r. 18.11.2015 r

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176
e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl

OIPiP w Katowicach informuje, iż Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury w godz 15.00– 17.00 

Terminy dyżurów:

14.01.2015 r. 25.03.2015 r 10.06.2015 r. 26.08.2015 r. 25.11.2015 r
28.01.2015 r. 08.04.2015 r 24.06.2015 r. 09.09.2015 r. 09.12.2015 r
11.02.2015 r. 22.04.2015 r 08.07.2015 r 23.09.2015 r
25.02.2015 r. 13.05.2015 r. 22.07.2015 r 14.10.2015 r
11.03.2015 r 27.05.2015 r. 12.08.2015 r. 28.10.2015 r.

www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


