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Katowice 02.02.2020 r.
Sz. Panie
Przewodniczące Kół Terenowych
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Zarządu Oddziału w Katowicach
Szanowne Panie,
Uprzejmie informuję, że w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 odbyło się
zebranie organizacyjne. W tym dniu ustalono:
1. Zebranie plenarne, zatwierdzające sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz
preliminarz, odbędzie się w dniu 5 marca o godz. 15.30 w siedzibie OIPiP
w Katowicach przy ul. Francuskiej. Obecność wszystkich przewodniczących oraz
członków zarządu jest obowiązkowa
2. Do dnia 15 lutego 2020 r. proszę o przesłanie sprawozdań w wersji elektronicznej na
następujące adresy:
- sprawozdanie finansowe i preliminarz : ptpsiemianowice@onet.eu
- sprawozdanie merytoryczne : anna.glos@poczta.fm
- wykaz członków koła terenowego wg ustalonego i wcześniej wysłanego wzoru:
ptpsiemianowice@onet.eu
W wykazie w przypadku braku adresu e-mailowego proszę podać do organizacji, w
której członek pracuje lub do przewodniczącej. Podobnie numerami telefonów.
Przypominam, że czas sporządzania wykazu się ukończył i ZG w Warszawie bardzo
się upomina.
3. Wojewódzka Konferencja PTP w tym roku odbędzie się w dniu 20-21 kwiecień 2020 .
w Siemianowicach w Parku Tradycji ul. Orzeszkowej. Hasło ICN na rok 2020:
„ 2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej” ( 2020 International Year of the
Nurse and the Midwife).
Przesłanką do ustanowienia właśnie 2020 rokiem
pielęgniarek,
jest
200
lecie
urodzin
Florence
Nightingale,
prekursorski współczesnego pielęgniarstwa, ale także kobiety, która w końcu XIX
wieku wypracowała podstawy organizacji nowoczesnego szpitalnictwa.
Osoby chętne do zaprezentowania wykładów proszone są o kontakt z mgr Danutą
Broncel - Czekaj.
Rejestracja uczestników: do 31.03.2020 a adres: zespol_sterylizacja@onet.pl

4. Kongres Pielęgniarek odbędzie się we Wrocławiu Termin: 21 – 23 maja 2020 r.
Miejsce: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wybrzeże Ludwika
Pasteura 1, 50-367 Wrocław. Wszelkie informacje dostępne są na stronie:
https://www.ptp.net.pl/xv-kongres-pielegniarek-polskich-wroclaw-2020/

z pozdrowieniami
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Zarządu Oddziału w Katowicach
Krystyna Klimaszewska

