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Wykształcenie: 

Medyczne Studium Zawodowe w Warszawie – Wydział Położnych,  

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiki, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunek położnictwo  

Specjalizacja: Położna specjalistka w opiece przed i okołoporodowej,  

2004 rok tytuł Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) recertyfikacja w 2009 i 2015 r., 

od 2010 r., tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego (CDL) 

 

Zatrudnienie w WUM od 2005 roku  

 

Wcześniej zatrudniona: w Szpitalu św. Zofii w Warszawie jako współodpowiedzialna za pracę 

bloku porodowego, oddziału patologii ciąży i pracę szkół rodzenia akredytowanych przy 

szpitalu. Przez wiele lat odpowiedzialna za efektywność promocji karmienia piersią w szpitalu 

i szkolenia personelu. Od 1992 roku aktywnie uczestniczyła w programie Światowej 

Organizacji Zdrowia Szpital Przyjazny Dziecku.  

 

Działalność naukowa: rozprawa doktorska na temat: Ocena realizacji standardów 

WHO/Unicef przez polskie położne w zakresie laktacji w Szpitalach Przyjaznych Dziecku 2012r 

Publikacje: 

• Sztyber B., Dmoch- Gajzlerska E.: Czy brak wiedzy jest nadal barierą utrudniającą zmiany 

postawy personelu? [w:] Karmienie piersią bez barier.  V Zjazd Centrum Nauki o Laktacji, 

Warszawa , czerwiec  2012 

• Nehring – Gugulska M., Sztyber B., Pietkiewicz A.: Promocja karmienia piersią. [w:] 

Karmienie piersią w teorii i praktyce. Nehring – Gugulska M., Żukowska – Rubik M., 

Pietkiewicz A. (red.) Medycyna praktyczna/CNoL 2012; 31 -40 

• Sztyber B.: Prawa matki i dziecka zawiązane z karmieniem piersią. Wybrane zagadnienia. 

[w:] Karmienie piersią w teorii i praktyce. Nehring – Gugulska M., Żukowska – Rubik M., 

Pietkiewicz A. (red.) Medycyna praktyczna/CNoL 2012; 165 -170 

• Sztyber B.: Rozwój dziecka a karmienie piersią. [w:] Karmienie piersią w teorii i praktyce. 

Nehring – Gugulska M., Żukowska – Rubik M., Pietkiewicz A. (red.) Medycyna 

praktyczna/CNoL 2012; 321-326 

• Raport o stanie karmienia piersią w Polsce.  Nehring – Gugulska M., Sztyber B. (red.) 

Zasoby internetowe na stronie Centrum Nauki o Laktacji www.kobiety. med.pl/cnol,   

Warszawa 2013 

• Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – program kursu specjalistycznego dla 

położnych. Nehring – Gugulska M., Sztyber B., Kaleta M. Program opracowany na 

zlecenie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zgodnie z art.78 

ust. 1 i art.72 ust. 1 z art.78 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) 2013 

• Sztyber B., Dmoch- Gajzlerska E.: Żywienie mlekiem matki w polskich oddziałach 

szpitalnych – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? [w:] Karmienie piersią - szacunkiem dla 

natury.  VI Zjazd Centrum Nauki o Laktacji, międzynarodowy, Warszawa  czerwiec 2013 

• Strzerzyńska J., Sztyber B., Bączek G.: Uwarunkowania porodu drogami natury po 

przebytym cięciu cesarskim. [w:] Problemy pielęgniarstwa 2013; 21 (2): 221 – 227 

• Sztyber B.: Nauka karmienia piersią – ważna rola położnej. [w:] Położna, nauka i 

praktyka. 1(21)/13 PZWL; 26 – 31 
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•  Sztyber B.: Karmienie piersią. [w:] Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad 

noworodkiem. Monografia. Salomończyk M., Łozińska  - Czerniak A., Dmoch – 

Gajzlerska E. (red.)PZWL, Warszawa 2014;  

• Sztyber B.: Alicja Maciejewska jak mleczarka Vermera. Jej wpływ na moje życie.[w:] Od 

szkoły babienia po uniwersytet. Dzieje kształcenia położnych w Warszawie. Monografia. 

Bień J., Bączek G., Baranowska B. (red.) Borgis Wydawnictwa Medyczne, Warszawa 

2014; 457-466 

• Sztyber B.: Książeczka Umiejętności zawodowych. Opracowanie merytoryczne w zespole 

(red. Dmoch- Gajzlerska E.)WUM, WNoZ, Warszawa 2014/2015 

• Sztyber B., Dmoch Gajzlerska E.( red.): Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią. 

Monografia.  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2015   

W opracowaniu Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią znajdują się pozycje autorskie:  

• Niczyporuk A., Sztyber B.: Dostępność i zasięg poradnictwa laktacyjnego w Polsce;; 13 - 

30  

• Wilk S., Sztyber B.: Opieka laktacyjna w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej.;  

31- 44 

• Nehring-Gugulska M., Bernatowicz-Łojko U., Żukowska-Rubik M., Osuch K., Sztyber B., 

Żołnowska J., Pietkiewicz A., Muszyńska A., Asztabska K., Jeleń K., Królak-Olejnik B.:  

Projekt organizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem uwzględniający udział 

specjalistów ds. laktacji. ; 81 - 116 

• Strzerzyńska J., Sztyber B., Duda T.: Czy kryzys związany z narodzinami dziecka to 

problem w laktacji?; 127- 142 

• Sztyber B., Strzerzyńska J., Durka A.: Odżywianie kobiet karmiących piersią w praktyce.;  

159 - 176 

• Szczepkowska S., Sztyber B.: Analiza społeczna potencjalnej dawczyni mleka kobiecego z 

uwzględnieniem jej cech charakterystycznych. ; 191 - 206 

 

Działalność dydaktyczna: realizuje zajęcia z technik położniczych i prowadzenia porodu, 

postępowania w ciąży i połogu oraz karmienia piersią i laktacji w ramach wykładów, 

seminariów i ćwiczeń.  

Była inicjatorką uzupełnienia pracowni umiejętności położniczych o dział związany  

z laktacją za co otrzymała indywidualną nagrodę dydaktyczną, oraz uzupełnienia programu 

studiów o treści wynikające z odpowiedzialności położnych za powodzenie w karmieniu 

naturalnym. Była również inicjatorką i odpowiedzialna za powstanie skryptu dla studentów 

położnictwa na temat technik położniczych i prowadzenia porodu.   

Jest, była autorką lub współautorką publikacji w książkach, czasopismach medycznych, 

opracowaniach edukacyjnych, skryptach. Współorganizowała konferencje  

i reprezentowała Warszawski Uniwersytet Medyczny jako wykładowca i specjalista  

w dziedzinie laktacji, położnictwa i dydaktyki w gronie profesjonalistów. Jest członkiem rady, 

wykładowcą i egzaminatorem Centrum Nauki o Laktacji. Działając we współpracy z innymi 

ma udział w ukształtowaniu środowiska położnych oraz specjalistów w laktacji i jest członkiem 

założycielem Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, które ma swoje 

miejsce strukturze Europejskiego Towarzystwa Konsultantów Laktacyjnych (ELACTA). 

Współzałożycielka Akademickiego Koła Polskiego Towarzystwa Położnych w Warszawie. 

 

Tematyka prowadzonych prac licencjackich/ magisterskich:  

• zagadnienia związane z ludzką laktacją, karmieniem piersią i jego uwarunkowaniami oraz 

zastosowanie ludzkiego mleka  



• monitorowanie przebiegu porodu oraz opieka okołoporodowa, zagadnienia związane z 

opieką nad ciężarną i położnicą 

• uwarunkowania pracy położnej i realizacja zadań zawodowych we współczesnym świecie 

 

Prywatnie: Lubię podróże małe i duże, wędrówki po lesie i górach. Bardzo lubię jazdę na 

nartach i pływanie. Miłość do książek powoduje, że każda półka, regał…szybko się zapełnia 

ale gwarantuje to comiesięczne spotkania w bardzo dobrym towarzystwie gdzie rozmawia się 

właśnie o książkach. Uprawiam szydełkarstwo i druciarstwo użytkowe (nie tylko) co bawi 

nieodmiennie moich najbliższych i panie w pasmanterii gdzie kupuję materiały a także 

studentów.    

  
 


