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Liczba pielęgniarek przypadających na 1 tys. mieszkańców

Wiek pielęgniarek posiadających prawo wykonywania zawodu *

Źródło: OECD Health Data 2012 

Konieczne jest przerwanie fi kcyjnego udawania, że:

   Państwo pokrywa w sposób należyty świadczenie usług medycznych, gdy w rzeczywistości limituje 
świadczeniodawcom ilość kontraktowanych procedur, a pacjent w praktyce musi zmierzyć się z problemem nieraz 
wielomiesięcznego oczekiwania w kolejce na realizację świadczeń,
        Państwo nakazuje wykonywać świadczeniodawcom na swój koszt procedury medyczne ratujące życie i zdrowie 
(także poza zawartym kontraktem), a potem wymusza na świadczeniodawcach zgodę na zrzeczenie się znacznej 
części wykonanych świadczeń w ramach ugody,
         Państwo nie widzi konieczności zapewnienia przez jednostki ochrony zdrowia gwarantowanej liczby pielęgniarek 
i położnych. Brak takiego ujęcia tej grupy zawodowej w systemie kontraktowania świadczeń medycznych powoduje, 
że pierwszą i najłatwiejszą oszczędnością jest ograniczanie liczby zatrudnianych pielęgniarek i położnych.
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* według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2014: liczba osób faktycznie wykonujących zawód pielęgniarki 
  wynosi 200 587, natomiast wykonujących zawód położnej - 22 833
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SŁOWO OD PRZEWODNICZĄCEJ

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy.

Oddaję w Wasze ręce kolejny, trzeci już numer 
Biuletynu Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
„W Pigułce”. 

 Za nami bardzo ważne 
wydarzenia: manifestacje w obronie 
warunków pracy i płacy pielęgniarek 
i położnych, strajki ostrzegawcze 
i akcje protestacyjne, które 
odbyły się kolejno w dniach 
22 kwietnia i 12 maja 2015 r.  
 Dziękuję wszystkim, którzy 
poparli postulaty OZZPiP i wzięli udział 
w akcjach zorganizowanych na 
terenie zakładów pracy, miast oraz 
województw. 
 Już pokazaliśmy, jak wielką siłą 
jesteśmy. Ale to nie koniec! Jeżeli 
nasze żądania wzrostu wynagrodzeń, 
wpisania pielęgniarek i położnych w 
system kontraktowania świadczeń 
przez NFZ nie zostaną w najbliższym 
czasie zrealizowane, podejmiemy 

strajk generalny, gdyż nasza frustracja 
sięga zenitu. 
 Proszę o pełną mobilizację 
i przygotowanie do strajku generalne-
go. Pokażmy, że pielęgniarki i położne 
to silna grupa zawodowa, z której 
zdaniem trzeba się liczyć! Do 
wygrania jest wiele, więc stańmy
razem w obronie naszych praw! 
 Serdecznie dziękuję za wszelkie 
uwagi oraz sugestie dotyczące 
naszego Biuletynu. Zapraszam 
do współpracy oraz nadsyłania 
interesujących materiałów, pomysłów 
oraz problemów, które z chęcią 
zamieścimy oraz poruszymy na 
łamach kolejnych wydań.

Życzę przyjemnej lektury. 
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23-24.03.2015: POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO FORUM ZWIĄZKÓW 
ZAWODOWYCH

WIADOMOŚCI Z ZARZĄDU KRAJOWEGO 

Kalendarium wydarzeń

25.03.2015: SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ZDROWIA
OZZPiP: Lucyna Dargiewicz, Longina Kaczmarska, Zdzisław Bujas

30.03.2015: SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI OZZPIP Z PRZEDSTAWICIELAMI NIPIP
OZZPIP: Lucyna Dargiewicz, Longina Kaczmarska, Zdzisław Bujas, Zofi a Czyż
NIPIP: Grażyna Rogala-Pawelczyk, Joanna Walewander, Teresa Kuziara

09.04.2015: SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI OZZPIP Z PRZEDSTAWICIELAMI NIPIP
OZZPiP: Lucyna Dargiewicz, Longina Kaczmarska
NIPIP: Teresa Kuziara, Hanna Gutowska

02.04.2015: POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. STRATEGII EUROPA 2020
OZZPiP: Bernarda Machniak

23.04.2015: GALA KONKURSU “PIELĘGNIARKA ROKU”
OZZPiP: Lucyna Dargiewicz, Longina Kaczmarska, Halina Kalandyk

27.04.2015: NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPiP

13.04.2015: POSIEDZENIE PREZYDIUM OZZPiP  

14.04.2015: POSIEDZENIE PREZYDIUM FZZ

24.03.2015: DEBATA “NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W POLSCE - PROBLEMY OPIEKI” 
OZZPiP: Zofi a Czyż

15.04.2015: POSIEDZENIE PREZYDIUM NIPIP 
W prezydium z ramienia OZZPiP uczestniczyły: Lucyna Dargiewicz i Longina Kaczmarska

21-22.04.2015: KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP
OZZPiP: Lucyna Dargiewicz, Nina Zaraś

22.04.2015: AKCJE PROTESTACYJNE W REGIONACH

27.04.2015: KONFERENCJA W SEJMIE RP “RAZEM DLA ZDROWIA”
OZZPiP: Zofi a Czyż, Dorota Ronek



WIADOMOŚCI Z ZARZĄDU KRAJOWEGO 

Kalendarium wydarzeń - c.d.
29.04.2015: SPOTKANIE Z MINISTER IRENĄ WÓYCICKĄ I DORADCĄ W KANCELARII 
PREZYDENTA MACIEJEM PIRÓGIEM
OZZPiP: Lucyna Dargiewicz, Longina Kaczmarska

30.04.2015: SPOTKANIE Z KIEROWNICTWEM MINISTERSTWA ZDROWIA
OZZPiP: Lucyna Dargiewicz, Longina Kaczmarska, Janina Zaraś, Grażyna Gaj, Zofi a Czyż

04.05.2015: SPOTKANIE Z PIERWSZĄ DAMĄ RP
OZZPiP: Longina Kaczmarska, Zofi a Czyż

06.05.2015: RADA POLITYKI SENIORALNEJ, MPIPS
OZZPiP: Krystyna Ptok

14.05.2015: OBCHODY ŚWIĘTA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ - BIAŁA PODLASKA
OZZPiP: Lucyna Dargiewicz

21.05.2015: KONFERENCJA “CZY POLAKÓW STAĆ NA DODATKOWE UBEZPIECZENIE
EMERYTALNE?”
OZZPiP: Lucyna Dargiewicz

22.05.2015: OBCHODY MIEDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 
W CHEŁMIE
OZZPiP: Wykład Lucyny Dargiewicz “Sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w Polsce”

19.05.2015: POSIEDZENIE PREZYDIUM OZZPIP

01.06.2015: 25-LECIE FUNDACJI IM. FRIEDRICHA EBERTA

02.06.2015: KONFERENCJA FZZ “SZANSE ZAWODOWE MŁODYCH POLAKÓW”

15.06.2015: POSIEDZENIE PREZYDIUM OZZPiP

16-19.06.2015: POSIEDZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPiP

11-12.06.2015: KONFERENCJA ORGANIZOWANA PRZEZ GUS NA TEMAT POMIARU 
UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
OZZPiP: Lucyna Dargiewicz, Janina Zaraś

19.06.2015: KONFERENCJA “POLSKIE I NIEMIECKIE PROBLEMY DELEGOWANIA
PRACOWNIKÓW ORAZ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ”
OZZPiP: Krystyna Ciemniak
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               Warszawa, 19 maja 2015 r.
ZK-777/VII/2015     
   Pan
   Bartosz Arłukowicz
   Minister Zdrowia

        W odpowiedzi na pismo z dnia 08.05.2015r. (znak PP-WPS.0762.5.2015) 
działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych wyjaśniam : 
    Pismo powyższe nasza organizacja traktuje jako pierwszy gest ze 
strony Ministerstwa Zdrowia w kierunku kompleksowego rozwiązania 
zgłaszanych przez nas problemów grupy zawodowej pielęgniarek 
i położnych. Niestety, pismo nie zawiera żadnych szczegółów planowanych 
rozwiązań, a zatem w żadnym wypadku nie może być przez nas meryto-
rycznie zweryfi kowane.
1/ Zaprezentowany pkt. I jako „Przykładowe produkty fi nansowe 
pielęgniarskie” jest dla nas kompletnie niezrozumiały. Ministerstwo 
Zdrowia deklaruje, że w zakresie opieki POZ, AOS, Leczenia szpital-
nego oraz Opieki paliatywnej i hospicyjnej będą wprowadzane programy 
skierowane do realizacji przez naszą grupę zawodową. 
  Wnosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Ministerstwo 
Zdrowia zamierza zabezpieczyć przepływ środków pieniężnych za opisane 
zadania, tak że fi nalnie środki te trafi ą do pielęgniarek i położnych? 
Kto i z kim będzie kontraktował realizację opisanych zadań 
pielęgniarskich? 
Czy podmiotem fi nansującym będzie NFZ, czy też bezpośrednio Minister 
Zdrowia? 
      Najważniejsze pytanie na jakie oczekujemy w tej kwestii odpo-
wiedzi, to czy będą to nowe (dodatkowe) zadania do realizacji przez 
pielęgniarki i położne, czy też w ramach dotychczasowego zatrudnienia 

    Warszawa, 08.05.2015
PP-WPS.0762.5.2015

Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych

Pani Lucyna Dargiewicz
Przewodnicząca Zarządu

Krajowego Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego

Pielęgniarek i Położnych

W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w dniu 30 kwietnia br. w 
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, zgodnie z 
ustaleniami, przedstawiamy propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia, 
w szczególności dotyczących kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej 
fi nansowanych ze środków  publicznych, udzielanych przez pielęgniarki 
i położne,  które zostały zaprezentowane Państwu na ww. spotkaniu. 

W związku ze zwiększeniem zakresu uprawnień  zawodowych pielęgniarek 
i położnych, wynikającym ze zmian prawnych, mających na celu wzmocnie-
nie ich roli w systemie ochrony zdrowia, konieczne są także zmiany fi nanso-
wania zadań realizowanych przez te grupy zawodowe. Proponowany pakiet 
rozwiązań dedykowany pielęgniarkom i położnym pozwoli w odpowiedniej 
perspektywie czasu na zwiększenie liczby produktów fi nansowych oraz 
wpłynie na poprawę konkurencyjności pielęgniarek i położnych na rynku 
pracy.

Proponowane zmiany dotyczą także zmian w przepisach prawa oraz 
wzmacniają i podkreślają rolę pielęgniarki i położnej w systemie ochrony 
zdrowia, jak też pozwalają w sposób systemowy na realizację postulatów 
zgłaszanych przez środowisko. 

Wybór i realizacja poniższych propozycji nastąpi w drodze konsultacji 
ze środowiskiem pielęgniarek i położnych. 

 I. Przykładowe produkty fi nansowe pielęgniarskie:
1. Podstawowa opieka zdrowotna:
- edukacja w zakresie kontroli cukrzycy i zasad prawidłowego odżywiania 
oraz pielęgniarska opieka geriatryczna dla określonej wiekowo populacji 
pacjentów w przypadku pielęgniarki POZ;
- opieka laktacyjna w przypadku położnej POZ;
- profi laktyka depresji i działania edukacyjne w zakresie ryzyka używania 
narkotyków w przypadku pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 
oraz higienistki szkolnej.

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
- działania edukacyjne realizowane przez pielęgniarki i położne w odnie-
sieniu do trzech obszarów opieki specjalistycznej takich jak: diabetologia, 
kardiologia, położnictwo i ginekologia.

3. Leczenie szpitalne:
- pielęgniarska ocena geriatryczna pacjentów powyżej 65 r.ż. we wszystkich 
profi lach udzielania świadczeń  z wyłączeniem oddziałów pediatrycznych, 
neonatologicznych i ginekologiczno położniczych,
- pielęgniarska edukacja zdrowotna po zakończonym leczeniu szpitalnym 
we wszystkich profi lach udzielanych świadczeń. 

4. Opieka paliatywna i hospicyjna:
- monitorowanie i leczenie bólu przewlekłego w przebiegu leczenia prze-
ciwbólowego dla pacjentów objętych opieką paliatywną i hospicyjną w 
warunkach domowych, u których rozpoznano ból przewlekły i rozpoczęto 
stosowanie terapii przeciwbólowej. 

Powyższy wykaz zawiera przykładowe, możliwe do realizacji produk-
ty, które mogą być modyfi kowane przy współpracy ze środowiskiem 
pielęgniarek i położnych. Bardziej szczegółowe informacje proponowanych 
rozwiązań zawiera prezentacja przekazana Państwu w dniu 5 maja br. 

      II.Nowe wymagania w koszykach świadczeń gwarantowanych

W koszyku świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 
proponujemy określenie wymogu minimalnej liczby etatów przelicze-
niowych dla każdego profi lu oddziału wskazanego w części I załącznika 
nr 3 – rozwiązanie analogiczne jak w przypadku lekarzy. 

Aktualnie trwają prace nad produktami fi nansowymi dedykowanymi 
pielęgniarkom  i położnym oraz prace implementujące normy pielęgniarek i 
położnych w koszyku świadczeń gwarantowanych. 

 III.Mechanizmy wzrostu fi nansowania:
1.POZ – wzrost stawki kapitacyjnej i fi nansowanie wyodrębnionych 
produktów.
2.AOS – fi nansowanie wyodrębnionych produktów pielęgniarskich.
3.Leczenie szpitalne - fi nansowanie wyodrębnionych produktów 
pielęgniarskich.
4.Opieka paliatywna i hospicyjna - fi nansowanie wyodrębnionych produk-
tów pielęgniarskich.
5.Opieka długoterminowa – wzrost wyceny osobodnia.

Mając na uwadze przedstawione propozycje uprzejmie proszę o przekazanie 
stanowiska reprezentującego opinię środowiska pielęgniarek i położnych, 
dotyczącego zaproponowanych zmian w zakresie nowych produktów, 
sposobu fi nansowania i zmian w koszykach świadczeń gwarantowanych – 
przed terminem kolejnego spotkania zaplanowanego po 22 maja br. 

1
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      Zwracamy również uwagę jakie mechanizmy zamierza wprowadzić 
Ministerstwo Zdrowia, aby te „nowe” produkty były atrakcyjne fi nansowo 
dla świadczeniodawców, tak aby składali oferty na ich prowadzenie oraz 
żeby środki uzyskane z tego tytułu mogły być w całości przekazane dla 
grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.
2/ Kwestia określenia minimalnej liczby etatów przeliczeniowych w ko-
szyku gwarantowanych świadczeń jest dla nas kwestią priorytetową. 
Wprowadzenie pielęgniarek i położnych do systemu kontraktowania 
świadczeń medycznych jest najlepszym kierunkiem do rozwiązania pro-
blemów. Nie rozumiemy jednak ograniczenia tej regulacji tylko do zakresu 
lecznictwa szpitalnego. Oczekujemy kompleksowej regulacji obejmującej 
wszystkie zakresy kontraktowania świadczeń gwarantowanych tj.  AOS, 
Świadczenia wysokospecjalistyczne, Leczenie szpitalne, Świadczenia w ra-
mach programów zdrowotnych, rehabilitacja lecznicza, Opieka psychiatry-
czna i leczenie uzależnień, Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, Opieka 
paliatywna i hospicyjna oraz Lecznictwo uzdrowiskowe. Wnosimy o przy-
gotowanie nowelizacji rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących tych 
kwestii ze wskazaniem, gdzie zostaną dopisane wymogi określające mini-
malne liczby etatów przeliczeniowych pielęgniarek i położnych. Oczywiście 
przedmiotem naszej analizy będzie ocena czy wskazane minimalne 
liczby etatów, będą faktycznie określone na poziomie właściwym do pełnego 
zabezpieczenia świadczeń medycznych (uprzedzamy, że wskaźnikiem tym 
nie mogą być w żadnym wypadku minimalne normy zatrudnienia przewi-
dziane w przepisach wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, 
ponieważ nie odpowiadają one rzeczywistym potrzebom i są określone 
w sposób nazbyt ogólny, a ponadto dotyczą one tylko jednej grupy 
świadczeniodawców). Uważamy za bezwzględnie konieczne powiązanie 
liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych do realizacji danego 
świadczenia z rzeczywistą liczbą pacjentów oraz kategoryzację pacjentów. 
    Także w tej kwestii oczekujemy odpowiedzi od jakiej daty zmiany 
rozporządzeń Ministra Zdrowa zaczną obowiązywać oraz w jaki sposób 
zostaną zabezpieczone dla NFZ środki fi nansowe na pokrycie tych do-
datkowych wymogów jakie zostaną nałożone na świadczeniodawców?
3/ Ostatnia poruszona w piśmie kwestia dotycząca mechanizmów wzros-
tu fi nansowania świadczeń obejmuje tylko hasła, a nie zawiera żadnych 
konkretów. Wnosimy o określenie od kiedy i w jakiej wysokości nastąpi 

(bez zwiększania czasu pracy naszej grupy zawodowej) zostaną prze-
kazane do pracodawców dodatkowe środki fi nansowe, które umożliwią 
stały wzrost wynagrodzenia, bez zwiększania obowiązków (wszyst-
kie opisane zadania są i tak obecnie realizowane w ramach zwykłych 
obowiązków pracowniczych)? 
       Wnosimy również o odpowiedź od jakiej daty te programy zostaną 
uruchomione oraz jaki będzie czasookres ich trwania, a także jakie środki 
fi nansowe Ministerstwo Zdrowia wydzieli w 2015r. i w latach następnych 
na realizację tych zadań z rozbiciem na poszczególne zakresy opieki POZ, 
AOS, Leczenia szpitalnego oraz Opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także 
jaki jest planowany podział tych środków terytorialny na poszczególne 
województwa (według jakiej proporcji lub według jakich wskaźników 
środki te będą dzielone)?
      Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresach dotyczących POZ - 
pielęgniarki i położne już obecnie wykonują te zadania, które zostały opisane 
w piśmie, tyle tylko że nie są wyodrębnione jako odrębnie fi nansowane. 
W zakresie profi laktyki depresji i działań edukacyjnych w zakre-
sie ryzyka używania narkotyków, która miałaby być prowadzona w 
środowisku nauczania i wychowania to pielęgniarki musiałyby być do-
datkowo przeszkolone (przygotowanie pedagogiczne), a zatem w jaki 
sposób Ministerstwo Zdrowia zabezpieczy środki fi nansowe na tego 
rodzaju szkolenia i kto będzie uprawniony do ich przeprowadzania?
      W zakresie AOS zwracamy uwagę, że edukacja w diabetologii jest 
już obecnie prowadzona i nie jest to żadna nowość. Problem praktyczny 
wynika z tego, że prowadzenie tej edukacji zostało obwarowane bardzo 
uciążliwymi warunkami trudnymi do spełnienia (funkcjonowanie poradni 
przez 10 godzin na dobę z wymogiem zatrudniania lekarza specjalisty 
z zakresu diabetologii, a także pielęgniarki specjalisty z tej dziedziny 
oraz dietetyczki i rehabilitanta). Przy tych wymogach kontraktowania tej 
usługi i przy oferowanych za nią stawkach nie ma podmiotów chętnych do 
otwierania tego typu poradni.
     W zakresie leczenia szpitalnego nie rozumiemy przyczyn wyłączenia 
pielęgniarskiej oceny geriatrycznej pacjentów powyżej 65 roku życia na 
oddziałach ginekologicznych. Oddziały ginekologiczne nie są tożsame 
z oddziałami położniczymi. Na tych oddziałach znaczny odsetek pacjentów 
to kobiety powyżej 65 roku życia.

wzrost fi nansowania, skąd będą pochodziły środki fi nansowe 
zabezpieczające dokonanie tego wzrostu, jaki będzie szacunkowy podział 
wzrostu świadczeń w poszczególnych zakresach kontraktowania, a także w 
jaki sposób zostanie zabezpieczony mechanizm przekazania tego wzrostu 
na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych (tak aby nie okazało się 
w przyszłości, że świadczeniodawcy z tych dodatkowych środków będą 
opłacać inne sfery działalności lub np. grupę zawodową lekarzy)? Prosimy 
również o przedstawienie realnej symulacji wzrostu nakładów fi nansowych 
jakie mają być przeznaczone wyłącznie dla grupy zawodowej pielęgniarek 
i położnych.
    Wskazujemy jednocześnie, że od dłuższego czasu utrzymuje się sy-
tuacja, w której w sposób sukcesywny zmniejsza się liczba zatrudnionych 
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych. Obsady pielęgniarek 
i położnych są minimalne, w tym znaczeniu, że narażają pacjentów na 
niebezpieczeństwo. Przyczyny są zazwyczaj dwie. Pierwsza - brak nowej 
kadry z uwagi na brak perspektyw zawodowych albo wykonywanie pracy 
poza granicami RP. Druga - zmniejszanie zatrudnienia personelu z uwagi 
na redukowanie kosztów, bez rozważenia bezpieczeństwa pacjenta. Przy 
jednoczesnych deklaracjach ze strony Ministra Zdrowia i NFZ o przeka-
zywaniu na opiekę zdrowotną większych środków fi nansowych każdego 
roku, pojawia się pytanie, jak te środki są rozdysponowane i kto staje się 
ich benefi cjentem skoro w znacznej liczbie przypadków nie odnotowujemy 
wzrostów płac w naszej grupie zawodowej. Jeżeli już takie wzrosty płac 
następują to ich podłożem są zwykle przepisy bezwzględnie obowiązujące 
(np. tzw. art. 59a) i tylko w takiej wysokości, w jakiej pracodawca 
jest zobowiązany. Każde rozwiązanie, które nie będzie rozwiązaniem 
celowym w zakresie przepływu środków fi nansowych, nie zagwarantuje 
pielęgniarkom i położnych realnego wzrostu wynagrodzeń.
  Przypominamy, że inicjatywa systemowego rozwiązania sytuacji 
kryzysowej jaka powstała w Polsce musi być przez Ministra Zdrowia, 
a także przez Rząd RP przeprowadzona w trybie pilnym, ponieważ 
narasta rozgoryczenie naszego środowiska obecnymi warunkami 
pracy i płacy. Minister Zdrowa powinien mieć bieżące informacje od 
wojewodów o skali protestów jakie rozwinęły się obecnie w kraju, 
czego ostatnim wyrazem były już pierwsze strajki ostrzegawcze w dniu 
12 maja 2015r. Problem nie zniknie sam tylko wymaga rozwiązania. 
Brak konkretnych zmian w przepisach ustawowych i wykonawczych 

spowoduje, że od września 2015r. zostaną ogłaszane akcje strajkowe, 
które świadczyć będą o determinacji i głębokim rozczarowaniu naszego 
środowiska postawą Rządu RP. Proszę wierzyć, że decyzja o zaprzesta-
niu pracy i odejściu od łóżek pacjentów jest rozwiązaniem ostatecznym, 
którego ze wszech miar staramy się uniknąć. Jedynym rozwiązaniem jest 
przedłożenie konkretnych projektów zmian, które w sposób kompleksowy 
rozwiążą problemy. Nasze zaniepokojenie budzi zwrot, że proponowany 
pakiet rozwiązań wejdzie w „odpowiedniej perspektywie czasu”. Rząd RP 
nie ma już czasu na dokonywanie zmian. Zmiany muszą nastąpić natych-
miast. Jeżeli zamiarem Ministerstwa Zdrowia jest odkładanie wejścia w 
życie zmian na perspektywę 2016r. i 2017r. to my takiego harmonogramu 
nie akceptujemy. 
   Dodatkowo nadmieniamy, o czym wydaje się zapominać Minister 
Zdrowia, że postulat fi nansowy jest jednym z kilku postulatów zgłaszanych 
przez nasze środowisko, aczkolwiek istotnym. Wielokrotnie środowisko 
domagało się uregulowania zakazu zawierania tzw. umów śmieciowych w 
szczególności w szpitalach (co można wymusić np. w warunkach kontrak-
towania), poprawy warunków pracy w zakresie zapewnienia odpowiedniej 
liczby personelu, regulacji dotyczących liczby godzin pracy pielęgniarki, 
która w obecnym systemie na tzw. umowie śmieciowej może wykonywać 
czynności nawet przez 48 godzin w sposób nieprzerwany. Wielokrotnie 
zwracaliśmy uwagę na małą skuteczność kontroli w tym zakresie przez 
Państwową Inspekcję Pracy czy też NFZ. Niejednokrotnie wskazywaliśmy 
na istniejące na rynku świadczeń zdrowotnych praktyki wykazywania przez 
świadczeniodawców do kontraktów pielęgniarek i położnych, które nigdy nie 
były w jakikolwiek sposób związane z danym świadczeniodawcą. W naszej 
ocenie istnieje pewne „przyzwolenie” na traktowanie naszego środowiska, 
jako drugo lub trzeciorzędnego w procesie udzielania świadczeń zdrowot-
nych, czego oznaką jest nieuregulowanie, a nawet brak próby uregulowania 
prawnego problemów zgłaszanych od wielu lat. 
      Oświadczamy, że nasze środowisko jest zmęczone koniecznością ciągłej 
walki o godne warunki płacy i pracy. Każda inicjatywa w zakresie wzrostu 
płac związana jest z protestami, koniecznością wzywania pracodawców do 
ustalenia podwyżek itd. Z przykrością konstatujemy, że inicjatywa ze strony 
tak władz RP jak i pracodawców praktycznie nie występuje, a jeżeli się po-
jawia to przybiera postać taką, jak obecnie przekazana tzn. będą zmiany, ale 
nie wiadomo kiedy, w jaki sposób i czy w ogóle. 
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W dniu 22 kwietnia na terenie 
całej Polski odbyły się w mias-
tach wojewódzkich różne formy 

akcji protestacyjnych organizowanych 
przez Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych. 
Żądania OZZPiP to:
-  Określenie niezbędnej liczby pielęg-
niarek i położnych na poszczególnych 
oddziałach przy kontraktowaniu 
świadczeń zdrowotnych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia celem zapewnie-
nia bezpieczeństwa pielęgniarkom 
i położnym oraz pacjentom,
- Wzrost wynagrodzenia pielęgniarki 
i położnej jako niezbędnego czynnika 
powstrzymującego emigrację, odejście 
od wykonywania zawodu i zachętę dla 
młodych osób do podjęcia studiów 
pielęgniarskich i położniczych,
- Zmniejszenie obciążenia pielęgniarki 
i położnej pracą administracyjną i inną, 
która nie jest przypisana do jej zawodu na 
rzecz bezpośredniej pracy przy pacjen-
cie,
- Zabezpieczenie czasu pracy pielęgniarki 
i położnej w jednostkach ochrony 
zdrowia poprzez umowy o pracę 
będące gwarancją ciągłości opieki nad 

pacjentem.
 Akcja odbiła się szerokim echem w 
całej Polsce, ale rozmowy z Rządem nie 
przyniosły zamierzonych efektów.
 Zgodnie z harmonogramem OZZPiP 
12 maja w całym kraju pielęgniarki po-
nownie podjęły różne formy akcji protes-
tacyjnych informujących społeczeństwo 
o realizacji postulatów zgłaszanych przez 
środowisko pielęgniarek i położnych, 
w tym też strajki ostrzegawcze.

12 maja w Regionie Mazowieckim
W dwóch szpitalach w Regionie Mazo-
wieckim – w Mławie oraz w Kozienicach 
zorganizowano dwugodzinny strajk ostrze-
gawczy. Na dwie godziny przy pacjen-
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22 kwietnia, 12 maja: czy strajk 
generalny zaplanowany na wrzesień 
będzie konieczny?     
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tach zostały tylko pielęgniarki oddzia-
łowe. Oprócz tego, w szpitalu miejskim 
w Siedlcach zorganizowano tzw. strajk 
włoski. W pozostałych zakładach opieki 
zdrowotnej na Mazowszu pielęgniarki 
i położne założyły do pracy czarne 
koszulki z napisem „zawód umierający”.  
Oplakatowano także szpitale, a pacjen-
tom i rodzinom wręczano ulotki informa-
cyjne OZZPiP. 

12 maja w Regionie Zachodnio-
Pomorskim
Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego 
OZZPiP zorganizował manifestację 
pielęgniarek i położnych Regionu 
w centralnym punkcie Szczecina –  na 
Placu Lotników, w której uczestniczyło 
kilkaset pielęgniarek i położnych. 
Tematem przewodnim manifestacji było 
Międzynarodowe Święto Pielęgniarek 
i Położnych przypadające właśnie na 
dzień 12 maja, które w sytuacji zawodów 
pielęgniarek i położnych w Polsce na 
chwilę obecną nie jest czasem święto-
wań. Podczas manifestacji pielęgniarki 
i położne przedstawiały mieszkańcom, 
władzom miasta i województwa infor-
macje o pogarszającej się kondycji za-
wodu, a co za tym idzie pogarszających 
się warunków opieki nad pacjenta-
mi. Symbolami tego dnia były czarne 
koszulki, czepki , identyfi katory na ko-
szulkach i banery o treści: 12 maj – dzień 
żałoby polskiej pielegniarki i położnej.

12 maja w Regionie Warmińsko-
Mazurskim
Do strajku ostrzegawczego nie przystą-
piła żadna organizacja związkowa 
z Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Były 
natomiast prowadzone inne formy akcji 
protestacyjnej i informacyjnych, np. 
rozdawanie ulotek związkowych, plaka-
towanie szpitali.  Pielęgniarki i położne 
z całego Regionu pracowały ubrane w 
ciemne koszulki oraz czepki.

12 maja w Regionie Świętokrzyskim 
Dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbył 

się w trzech placówkach ochrony zdro-
wia: w Skarżysku-Kamiennej, w Czerwonej 
Górze oraz w Staszowie. W pozostałych 
szpitalach wywieszono fl agi związkowe 
OZZPiP. Pielęgniarki ubrane były w czarne 
koszulki i miały przypięte znaczki z hasłem 
„Popieram strajk!”. 

12 maja w Regionie Śląskim 
Dzień przebiegał  pod hasłem: „NIE MAMY 
POWODU DO ŚWIĘTOWANIA, TYLKO DO 
PROTESTOWANIA”. W jednostkach ochro-
ny zdrowia na terenie województwa 
śląskiego protest przybrał następujące 
formy:
- noszenie przez Pielęgniarki i Położne 
czarnych koszulek bądź niebieskich 

koszulek z hasłem „PROTEST”, a także 
czepków; oplakatowanie, ofl agowanie 
placówek oraz rozdawanie ulotek infor-
macyjnych na terenie placówek ochrony 
zdrowia – w miastach: Mikołów, Dąbrowa 
Górnicza, Mysłowice, Piekary Śląskie, 
Pyskowice, Cieszyn, Zabrze, Częstochowa, 
Kłobuck, Jaworzno, Wodzisław Śląski, Ka-
towice, Chorzów, Gorzyce, Siemianowice 
Śląskie, Żory, Goczałkowice Zdrój, Ustroń;
- noszenie przez Pielęgniarki i Położne 
czarnych koszulek bądź niebieskich 
koszulek z hasłem „PROTEST”, a także 
czepków; oplakatowanie, ofl agowanie 
placówek oraz rozdawanie ulotek infor-
macyjnych + organizacja zebrań / spot-
kań protestujących pracowników na tere-
nie placówek celem omówienia obecnej 
sytuacji oraz dalszych działań – dotyczy 
miast: Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Ruda 

fot: O
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Śląska, Rybnik, Ustroń;
- pikiety pod ważnymi miejscami w 
mieście (szpitale, urzędy itd.) + rozdawanie 
ulotek – dotyczy  miast: Gliwice, Zabrze, 

Lubliniec, Pszczyna, Myszków, Bielsko-Biała 
(protestują pracownicy wszystkich szpi-
tali z Podbeskidzia: Bystra Śląska, Istebna, 
Ustroń, Międzybrodzie Bialskie, Rajcza, Ja-
worze, Żywiec, Rydułtowice), Katowice;
-  strajk ostrzegawczy – w 7 szpitalach 
miast: Katowice, Jastrzębie Zdrój, 
Wodzisław Śląski, Racibórz, Knurów, 
Czeladź. Akcje strajkowe zostały 
przeprowadzone w godzinach 
od 11.00 do 13.00 z wyjątkiem 
Rudy Śląskiej i Lublińca, gdzie odbyły się 
one po godz. 15.00. Wzięły w nich udział 
wszystkie placówki służby zdrowia w woje-
wództwie, których pracownicy zrzeszeni 
są w strukturach OZZPiP, przeprowadzając 
formy protestu dozwolone ze względu 
na konkretne etapy sporów zbiorowych 
prowadzonych w danych placówkach.
Związane z organizowanymi akcjami 
protestacyjnymi banery zaprojekto-
wane przez Zarząd Krajowy OZZPiP wiszą 
w dwóch miastach województwa 
śląskiego: w Katowicach (2szt.) oraz 
w Częstochowie (1szt.). Ponadto na 
ekranach LED w Katowicach (6szt.), 
Częstochowie (3szt.) i w Bielsku-Białej (3 
szt.) wyświetlane były hasła poruszające 
problematykę sytuacji zawodowej 
pielęgniarek i położnych.

12 maja w Regionie Podkarpackim
Na Podkarpaciu wszystkie pielęgniarki 
skupione w zakładowych organizacjach 
związkowych OZZPiP z województwa pod-

karpackiego, w tym pielęgniarki i położne 
będące na dyżurze, były ubrane w czarne 
koszulki i czepki pielęgniarskie.
Ponadto w następujących organizacjach 
zorganizowano pikiety:
Brzozów-Szpital Specjalistyczny  – odbyła 
się pikieta, na którą został zaproszony 
dyrektor szpitala oraz starosta, na ręce 
którego złożona  została petycja.
Lesko
Nisko – przed Starostwem Niżańskim 
zorganizowana była pikieta, a na ręce 
Starosty została złożona petycja.

Przemyśl-Szpital Wojewódzki – pikieta 
przed szpitalem w godz. 12.00-13.00.
Rzeszów-Szpital Wojewódzki nr 2 – pikieta 
przed szpitalem w godz. 12.00-13.00.
Tarnobrzeg-Szpital Wojewódzki – pikieta 
przed szpitalem w godz. 12.00-13.00.
Ponadto w Szpitalu w Sanoku zorgani-
zowano 2-godzinny strajk ostrzegaw-
czy: pielęgniarki i położne opuściły łóżka 
pacjentów. 

12 maja w Regionie Podlaskim
O godzinie 12:00 pielęgnarki z Uniwer-
syteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicz-
nego wyszły przed budynek szpitala. Przy 
łóżkach pacjentów została minimalna 
obsada.  Protestujące ubrane były w 
czarne koszulki, a w rękach trzymały 
transparenty Forum Związków Za-
wodowych (w strukturach którego 
znajduje się OZZPiP)  i tablice z hasłami: 
„Ciężka praca – godna płaca” 
i „Chcemy godnie zarabiać, nie na 
dniach wolnych dorabiać”. W swoim 
wystąpieniu Przewodnicząca zakładowej 
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organizacji OZZPiP przy UDSK, Agniesz-
ka Olchin, powiedziała, że protest jest 
„krzykiem rozpaczy”, zwracając uwagę 
na zbyt niskie wynagrodzenia pielęgniarek 
i położnych.

12 maja w Regionie Opolskim
Do akcji protestacyjnej przystąpiły 
pielęgniarki i położne we wszystkich 
szpitalach w Regionie. Pracowały ubrane 
w czarne t-shirty. Ze względu na stopień 
zaawansowania sporów zbiorowych nie 
odeszły jednak od łóżek pacjentów.

12 maja w Regionie Małopolskim
W Krakowie, na Rynku Głównym, zebrało 
się kilkaset ubranych w czarne koszulki 
i czepki pielęgniarek i położnych z całej 
Małopolski.  Protest miał na celu zwrócenie 
uwagi decydentów oraz społeczeństwa
na fakt, iż wykonywanie zawodu 
pielęgniarki i położnej jest w dzisiejszych 
czasach, z uwagi na duże braki kadrowe, 
złe warunki pracy, wysoki wiek pracują-
cych  oraz dramatyczne wynagrodzenia, 
niebezpieczne zarówno dla wykonują-
cych te zawody jak i dla pacjentów.

12 maja w Regionie Łódzkim
W żadnej z  placówek, w której znajduje 
się organizacja związkowa OZZPiP, nie 
zostały zakończone procedury prawne 
pozwalające na przeprowadzenie strajku, 
dlatego żadna pielęgniarka tego dnia 
nie opuściła łóżek pacjentów. W szpi-
talach na terenie Łodzi (m.in. w szpitalu 
im. Kopernika, Szpitalu przy ul. Spornej) 
oraz całego Regionu, pielęgniarki w ra-
mach akcji protestacyjnej założyły czarne 
koszulki.

12 maja w Regionie Lubuskim
W  ramach sporów zbiorowych pielę-
gniarki ze szpitala w Drezdenku na 
godzinę odeszły od łóżek pacjentów. 
W pozostałych zakładach opieki zdro-
wotnej na terenie Regionu pielęgniarki 
i położne prowadziły akcję informacyjną, 
wykorzystując plakaty OZZPiP oraz ulotki 
informacyjne nt. sytuacji w pielęgniarstwie 
i położnictwie, rozdając je pacjentom 
oraz ich rodzinom.

12 maja w Regionie Wielkopolskim
W placówkach ochrony zdrowia na te-
renie województwa wielkopolskiego 
przeprowadzono liczne formy akcji 
protestacyjnych. Rozdawano ulotki, roz-
wieszano plakaty i banery zaprojektowa-
ne przez Zarząd Krajowy OZZPiP. Pielę-

gniarki i położne pracowały ubrane w 
czarne koszulki. W Poznaniu przy jednym ze 
szpitali przeprowadzono akcje pt. “Żałoba 
w polskim pielęgniarstwie” – pielęgniarki 
rozdawały pacjentom i mieszkańcom 
miasta ulotki informujące o tragicznej 
sytuacji tego zawodu.

12 maja w Regionie Lubelskim
W Lublinie pielęgniarki i położne 
protestowały ubrane w czepki i czarne 
t-shirty z napisami „protest”. Członkom 
OZZPiP towarzyszyły w milczącym 
proteście transparenty oraz banery z ta-
kimi hasłami jak: „Z braku pielęgniarek 
i położnych będą zamykane szpitale!”, 
„Pielęgniarki i położne cenione w Europie 
– złem koniecznym w kraju!”. Pielęgniarki 
i położne ze względu na niskie zarobki 
i złe warunki pracy wybierają zatrudnie-
nie za granicą – zorganizowany protest 
był jedną z form zwrócenia uwagi na ten 
problem.

12 maja w Regionie Kujawsko-
Pomorskim
Członkowie OZZPiP przeprowadzili w 
szpitalach akcję informacyjną, rozdając 
ulotki pacjentom i ich bliskim. Pielęgniarki 
na oddziałach pracowały ubrane 
w czarne lub związkowe koszulki.

fot: O
ZZPiP
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  tekst: Radca prawny Grzegorz Wróbel

Odpowiedź:
Nie, bowiem takie uprawnienie nie wynika 
z przepisów prawa.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 30 ust. 21 ustawy o związkach 
zawodowych, w indywidualnych sprawach 
ze stosunku pracy, w których przepisy pra-
wa pracy zobowiązują pracodawcę do 
współdziałania z zakładową organizacją 
związkową, pracodawca jest obowiązany 
zwrócić się do tej organizacji o informację 
o pracownikach korzystających z jej obro-
ny. Dotyczy to również pracowników nie-
zrzeszonych w związku zawodowym, którzy 
mogą bronić swoich praw na zasadach 
dotyczących pracowników będących 
członkami związku, jeżeli wybrana przez 

nich zakładowa organizacja związkowa 
wyrazi zgodę na obronę ich praw pracow-
niczych.
 Nieudzielenie tej informacji w ciągu 
5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku 
współdziałania z zakładową organizacją 
związkową w sprawach dotyczących tych 
pracowników. Powyższy przepis stanowi 
rozwinięcie zasady wyrażonej w art. 232 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy, w świetle której, jeżeli przepisy 
prawa pracy przewidują współdziałanie 

Pod ochroną związków zawodowych

PRAWNIK RADZI

Czy pracodawca ma prawo zażądać od organizacji związkowej przedstawienia pełnej listy 
osób pozostających pod jej ochroną, gdy pracodawca nie ma zamiaru zwolnić ich z pracy?

pracodawcy z zakładową organizacją 
związkową w indywidualnych sprawach 
ze stosunku pracy (przepisem takim jest 
np. art. 38 Kodeksu pracy), pracodawca 
ma obowiązek współdziałać w takich spra-
wach z zakładową organizacją związkową 
reprezentującą pracownika z tytułu jego 
członkostwa w związku zawodowym albo 
wyrażenia zgody na obronę praw pra-
cownika nie zrzeszonego w związku - zgod-
nie z ustawą o związkach zawodowych.
 Jednak przepisy art. 30 ust. 21 ustawy 
o związkach zawodowych oraz art. 232 
ustawy Kodeks pracy nie mogą stanowić 
podstawy do pozyskiwania przez pra-
codawcę od związku zawodowego, wszyst-
kich danych osobowych pracowników 
korzystających z ochrony tego związku. 
Wskazać należy, iż art. 30 ust. 21 ustawy o 
związkach zawodowych stanowi o indy-
widualnych sprawach ze stosunku pracy. 
Odnosi się on zatem do ochrony stosunku 
pracy indywidualnego pracownika, którą 
zapewniają w szczególności przepisy art. 
38 § 1 Kodeksu pracy (wypowiedzenie 
umowy o pracę na czas nieokreślony), 
art. 52 § 3 tej ustawy (rozwiązanie umowy o 
pracę bez wypowiedzenia z winy pracow-
nika) i art. 177 § 1 Kodeksu pracy (rozwiązanie 
umowy o pracę w okresie ciąży lub urlopu 
macierzyńskiego bez wypowiedzenia z 
winy pracownicy). Powyższe oznacza, że 
pozyskiwanie informacji o przynależności 
związkowej pracownika w toku konsultacji 
ze związkami zawodowymi jest uzasad-
nione w razie zamiaru rozwiązania umowy o 
pracę z konkretnym pracownikiem. Jednak 
brak jest podstaw do pozyskiwania przez 
pracodawcę od związku zawodowego 
danych osobowych w odniesieniu do 
wszystkich pracowników korzystających 
z ochrony danego związku zawodowego, 
w sytuacji gdy pracodawca nie ma 
zamiaru ich zwolnić z pracy.12
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Takie informacje o pracowniku, jak jego 
imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, 
czy też służbowy numer telefonu są 

ściśle związane z życiem zawodowym pra-
cownika i z wykonywaniem przez niego 
obowiązków służbowych. Z uwagi na to 
dane te mogą być wykorzystywane przez 
pracodawcę – także bez zgody osoby, 
której one dotyczą. 
 
 
 
 

 

  Pogląd ten podzielił w swoim 
orzecznictwie również Sąd Najwyższy 
(wyrok z dnia 19 listopada 2003 r. 
o sygn. I PK 590/02) stwierdzając, że 
“najistotniejszym składnikiem zakładu pra-
cy (przedsiębiorstwa) są ludzie, a funkcjo-
nowanie zakładu wiąże się nierozłącznie 
z kontaktami zewnętrznymi – z kontrahenta-
mi, klientami (...). Dlatego pracodawca nie 
może być pozbawiony możliwości ujaw-
niania nazwisk pracowników, zajmujących 
określone stanowiska w ramach instytucji. 
Przeciwne stanowisko prowadziłoby do 

Ochrona danych osobowych
Czy pracodawca ma prawo publikować na swoich stronach internetowych takie dane 
osobowe pracowników jak ich imiona i nazwiska, stanowiska, dokładne miejsce pracy 
(numer pokoju, telefon, adres e-mail), bez zgody tych osób?

sparaliżowania lub poważnego ograni-
czenia możliwości działania pracodawcy, 
bez żadnego rozsądnego uzasadnienia 
w ochronie interesów i praw pracowni-
ka.(...) Imiona i nazwiska pracowników 
widnieją na drzwiach w zakładach pracy, 
umieszcza się je na pieczątkach imiennych, 
pismach sporządzanych w związku z pracą, 
prezentuje w informatorach o instytucjach 
i przedsiębiorstwach, co oznacza, że zgod-
nie z powszechną praktyką są one zasad-
niczo jawne”;. 

 

Nie ma więc przeszkód w umieszczeniu 
na stronach internetowych pracodawcy 
informacji o pracownikach, jeśli dane te 
nie dotyczą prywatnej sfery jego życia. 
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i sam staje się lepszym.

Musi Pani kochać to, co robi. Otrzymała 
Pani zaszczytny tytuł Pielęgniarki Roku 
2014.
Pielęgniarstwo to zawód, wyzwanie, pasja 
- trzeba to robić z sercem, trzeba chcieć 
to robić i mieć satysfakcję z tego co się 
robi.

Praca na oddziale noworodkowym to 
moja pasja i powołanie, które wynika 
z chęci niesienia pomocy maleńkim dzie-
ciom i ich matkom. Staram się zapewnić 
fachową, troskliwą opiekę naszym 
najmłodszym pacjentom, dać poczu-
cie bezpieczeństwa dziecku oraz matce, 
ponieważ troskliwej opieki oraz wspar-
cia potrzebują również matki. Udzielam 
informacji o dziecku (w zakresie moich 
kompetencji), porady, pomagam przy 
karmieniu, opiece nad noworodkiem. 
W tej pracy nie należy być usłużnym lecz 
wystarczy dawać coś z siebie, a dobro 
niesione zawsze powraca. Wystarczy 
czasem dotknięcie dłoni, uśmiech, który 
tak naprawdę nic nie kosztuje, a w relacji 
z pacjentem potrafi  zdziałać cuda. Chory 
zdrowieje, bo leczona jest jego dusza. 
Można być dobrym i realizować się w 
różnych dziedzinach życia. Ja czuję to 

Jak zaczęła się Pani przygoda 
z pielęgniarstwem? Skąd taki pomysł 
na wykonywanie tego, a nie innego 
zawodu?
Już jako dziecko wiedziałam, że będę 
chciała pracować z małymi dziećmi, 
gdyż uwielbiam dzieci i opiekowanie się 
nimi. Po ukończeniu Liceum Medycznego 
Pielęgniarstwa w Chojnicach za namową 
koleżanki dostałam się na Wydział Far-
macji w Gdańsku. Jednak bardzo szybko 
zrozumiałam, ze te studia nie są dla mnie 
i nie spełnią moich oczekiwań. Bez wa-
hania zdecydowałam, że moją drogą 
życiową będzie pielęgniarstwo, gdyż łączy 
się ono z moimi zainteresowaniami drugim 
człowiekiem, niesieniem pomocy tym, 
którzy jej potrzebują. Zrozumiałam też, że 
pielęgniarstwo to jeden z najtrudniejszych, 
najbardziej odpowiedzialnych, ale również 
jeden z najpiękniejszych zawodów. Zawód 
ten był moim świadomym, dojrzałym wy-
borem i nigdy tego nie żałowałam. Praca 
pielęgniarki dała mi niezależność i pew-
ność życiową. Nie wyobrażam sobie 
zajmować się czymś innym. To zawód 
z przyszłością, wymaga odwagi, pogody 
ducha, radzenia sobie z przeciwnościami 
losu. Dzięki chorym myślę, że staję się 
lepsza. Człowiek, który idzie do 
potrzebującego, chorego, zmienia się 

Wywiad z p. Małgorzatą Ossowską

Małgorzata Ossowska: mgr pielęgniarstwa, w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa neonatologicznego (czeka mnie jeszcze egzamin państwowy 
w Warszawie jesienią b.r.). 

Pracuję w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach. Staż pracy to 23 
lata - 13 lat pracowałam na oddziale chirurgii, a od 10-ciu lat pracuję na neonatologii, 
dodatkowo mam dyżury w SOR-ambulatorium chirurgicznym. 
W 2011 r. zdobyłam tytuł Najlepszej Pielęgniarki w chojnickim szpitalu.
Systematycznie podnoszę swoje kwalifi kacje zawodowe poprzez udział w kursach, 
szkoleniach, konferencjach. Ukończyłam kursy specjalistyczne: szczepień ochronnych, 
EKG, leczenia ran oraz kurs kwalifi kacyjny z pielęgniarstwa neonatologicznego.

Przedstawiamy p. Małgorzatę Ossowską
- pielęgniarkę roku 2014

Pielęgniarka roku 2014
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Gośka Aulejtner

i wiem, że spełniam się jako pielęgniarka. 
Bardzo kocham dzieci, praca z nimi 
daje mi ogromną satysfakcję, poczucie 
spełnienia i odpowiedzialności.

Nie ukrywam, że zaszczytny tytuł Pielę-
gniarki Roku 2014 jest moim ogromnym 
sukcesem zawodowym i osobistym. Jed-
nak z całą pewnością mogę powiedzieć, 
że w chojnickim szpitalu wszystkie 

pielęgniarki, pielęgniarze i położne są 
profesjonalistami w swojej pracy.

Jak wyglądają etapy tego konkursu? 
Czy każdy wykonujący ten zawód może 
się zgłosić, czy trzeba mieć szczególne 
osiągnięcia, kwalifi kacje?
Konkurs ma charakter ogólnopolski, 
przeprowadzany jest w 3 etapach: lo-
kalnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym.
Na poziomie lokalnym, czyli w środowisku 
pracy (oddział neonatologii) zostałam 
dostrzeżona przez pacjentki. Dzięki ich 
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“W pigułce”    3(2) 2015 PASJA I POWOŁANIE

głosom mogłam znaleźć się w II etapie 
konkursu.

Eliminacje wojewódzkie polegają 
na przeprowadzeniu testu z zakresu 
pielęgniarstwa klinicznego, zasad etyki 
zawodowej pielęgniarki, historii zawodu 
oraz działalności PTP. Na tym etapie 
zdobyłam największą ilość punktów 
razem z pielęgniarką z Gdańska. Obie 
reprezentowałyśmy oddział PTP Gdańsk 
w Warszawie. Test był dobrym spraw-
dzianem wiadomości zdobytych na 
uczelni i w pracy, a jego wynik był dla 
mnie miłym zaskoczeniem.

Natomiast poziom ogólnokrajowy polega 
na przedstawieniu indywidualnej prezen-
tacji multimedialnej. Tematem przewod-
nim tegorocznej X jubileuszowej edycji 
konkursu był ,,POSTĘP W MEDYCYNIE - 
PIELĘGNIARKI WOBEC DYLEMATÓW ETYCZ-
NYCH XXI WIEKU.”
 
Czy konkurencja była duża i co 
zdecydowało, że ten tytuł przypadł 
właśnie Pani?
Na eliminacje wojewódzkie do Gdań-
ska pojechałam z czterema pielęgniar-
kami, które na co dzień pracują na róż-
nych oddziałach - pediatria, neurologia, 
chirurgia urazowo-ortopedyczna, stacja 
dializ. Muszę dodać, że moja koleżanka z 
pediatrii zajęła II miejsce w województwie, 
co również jest ogromnym sukce-sem. W 
II etapie wzięło udział ok.40 pielęgniarek. 
Natomiast na szczeblu krajowym wzięło 
udział 17 fi nalistów (w tym jeden pielę-
gniarz) z 14 oddziałów PTP.

Uważam, że konkurencja była duża, 
gdyż każdy z nas miał równe szanse, tym 
bardziej, że prezentacje przebiegały 
indywidualnie, fi naliści nie mieli wglądu 
w pracę innych. Ja zaprezentowałam 
swoją pracę najlepiej jak potrafi ę, czego 
efektem jest uzyskany tytuł. Dodam jesz-
cze, że wyniki konkursu zostały ogłoszone 
na uroczystej gali następnego dnia 
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kwalifi kacji. Trzeba pokazywać ludziom 
odmienny od stereotypowego obraz 
nowoczesnej, wykształconej pielęgniar-
ki, osoby kompetentnej, zaangażowanej 
w pielęgnację, rehabilitację, farmakote-
rapię, często też terapię. Każdy ze szpi-
talnych oddziałów ma swoją specyfi kę 
pracy.

Jestem pielęgniarką z 23 letnim stażem. 
Pracuję z dziećmi - tymi najmłodszymi, 
choć poprzednia praca na chirurgii - z 
dorosłymi wniosła wiele cennych wska-
zówek. Na każdym z tych oddziałów trze-
ba być czujnym, odpowiedzialnym, szyb-
ko reagować w danych sytuacjach.

Ale jak na przykład mają poradzić sobie 
dwie pełniące dyżur nocny pielęgniarki 
oddziału chirurgicznego z presją odpo-
wiedzialności za bezpieczeństwo 30-kilku 
leżących pacjentów, kiedy są przeciążo-
ne, kiedy brakuje personelu? Coraz wię-
cej czasu, niestety, spędza się nie przy 
pacjencie lecz przy komputerze i przy 
wypełnianiu ton dokumentów! Do za-
dań pielęgniarki dochodzą wciąż nowe 
obowiązki związane z wysokospecja-
listycznymi usługami medycznymi i pro-
mocją zdrowia. To właśnie do pielęgnia-
rek niejednokrotnie kierowane są te naj-
trudniejsze pytania w różnych okoliczno-
ściach, o różnych porach dnia i nocy.
Należy też przypomnieć, że średnia wieku 
pielęgniarki w Polsce to 47 lat i więcej i to 
jest smutne...
 
Co daje Pani największą satysfakcję 
w pracy?
Najpiękniejsze w moim zawodzie jest to, 
że mogę pomagać ludziom potrzebują-
cym mojego wsparcia, moich umiejętno-
ści, wiedzy, czy chociażby tylko uśmiechu 
i informacji.

Nic nie daje mi większej satysfakcji, ra-
dości i poczucia spełnienia jak uśmiech 
na twarzy pacjenta, jego wdzi  ęczność 
i świadomość, że mogłam mu pomóc. 

i zwycięzca jeszcze raz przedstawiał swoją 
prezentację.
 
Czy poza pracą zawodową ma Pani jakieś 
pasje? 
Jestem osobą aktywną i odreagowy-
wanie po pracy jest uzależnione od pory 
roku, pogody, poziomu żeńskich hormo-
nów płciowych i wielu innych czynników 
(śmiech).

Pasjonuję się motocyklami. Kiedy miałam 
8 lat mój brat przewiózł mnie na moto-
rze i tak już zostało. Poczułam ten wiatr 
we włosach i magię jazdy na motocy-
klu. Sympatyzuję się i spotykam z przyja-
ciółmi lokalnego klubu motocyklowego, 
jeździmy na rodzinne wyprawy i chociaż 
prawo jazdy kat. A zrobiłam niedawno, 
bo 4 lata temu, to marzę o tym, aby spra-
wić sobie własny motocykl.

Kocham też słońce, morze i żółte tulipa-
ny. A co najistotniejsze - jestem szczęśliwą 
mamą dwóch nastoletnich synów, 17-let-
niego Mikołaja i 14-letniego Bartłomieja 
i to oni są najważniejszymi i najbliższymi 
memu sercu.
 
Pracowała Pani na oddziale chirurgii, 
neonatologii i SOR. Jak Pani ocenia 
poziom trudności pracy na tych 
oddziałach?
Zawód pielęgniarki jest bardzo odpowie-
dzialny, wymagający wiedzy, nieustan-
nego kształcenia się i podnoszenia 

Małgorzata Ossowska
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ła. Każdy z nich ważył po ok. 300g. 
Z góry było wiadomo, że z takim skraj-
nym wcześniactwem noworodki nie mają 
żadnych szans na przeżycie, jednak bicie 
serduszka i silna wola życia nie pozwoliła 
im od razu odejść, żyły jeszcze kilkana-
ście minut. Na zawsze pozostanie w mojej 
pamięci obraz zrozpaczonych rodziców 
tych dzieci, na ich twarzach rysował się 
ogromny ból, smutek i cierpienie. Dodam, 
że ta młoda matka wcześniej trzykrotnie 
poroniła. Ta straszna ich bezradność i na-
sza, ze strony personelu... Doskonale wie-
dzieliśmy, że noworodki te nie przeżyją. W 
takich sytuacjach potrzeba wiele odwagi 
i umiejętności szybkiego i odpowiedniego 
reagowania w danej chwili.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów zarówno zawodowych, jak i w 
życiu osobistym. 
Miło mi było poznać tak ciepłą 
i profesjonalną osobę!
Dziękuję również za rozmowę.

                                                                                                                             

To dla mnie najważniejsza nagroda w 
tej pracy. Chorzy potrzebują naszego 
wsparcia, życzliwej opieki, indywidualne-
go podejścia i zainteresowania. Czasami 
wystarczy kilka ciepłych słów, aby uspo-
koić pacjenta i sprawić, że poczuje się 
lepiej.

Pojawienie się na świecie dziecka powo-
duje, że czerpię radość ze swojej pracy. 
Im większa jest radość rodziców i im bar-
dziej oni ją okazują, tym większy widzę w 
tym wszystkim sens.
 
Na pewno spotkała się Pani z nietypowy-
mi sytuacjami w swojej pracy, może nam 
Pani o nich opowiedzieć?
Pracując w tym zawodzie prawie 23 lata 
nie sposób nie spotkać się z trudnymi, eks-
tremalnymi sytuacjami.

Jedną z nich była sytuacja, kiedy bę-
dąc na nocnym dyżurze młoda kobie-
ta urodziła bliźnięta w 22 tygodniu ciąży. 
Chłopcy przyszli na świat przez cesarskie 
cięcie z niewiarygodnie niską masą cia-

“W pigułce”    3(2) 2015      Pielęgniarka roku!
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roku, rozprawa doktorska  obejmowała 
badania w dziedzinie ,,Wpływ wybranych 
czynników na oczekiwania persone-
lu pielęgniarskiego odnośnie warunków 
pracy”.
 Aktywność zawodową nieustannie 
łączy z działalnością społeczną, przede 
wszystkim na rzecz poprawy warunków 
pracy i płacy środowiska pielęgniarek 
i położnych.

Pełnione funkcje zawodowe i społeczne:
 
1999 - do chwili obecnej:  
Przewodnicząca Zarządu Regionu Pod-
karpackiego Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

2012 - do chwili obecnej:
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

2013 - do chwili obecnej: 
Członek Krajowej Rady Akredytacyjnej 
Szkół Pielęgniarek i Położnych

2013 - do chwili obecnej:
Sekretarz Zarządu Krajowego Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych
 
Odznaczenia: 
 
2005 - Brązowy Krzyż za zasługi w Ochro-
nie Zdrowia

Biografi a i działalność naukowa
 

W 1982 r. ukończyła Liceum 
Medyczne w Mielcu. Pracę 
rozpoczęła w Oddziale Chirurgii 

Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim nr 1 
w Rzeszowie jako pielęgniarka odcinko-
wa. Od roku 1982 do chwili obecnej 
pracuje w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej nr 1 w 
Rzeszowie. Pracowała w  Oddziale 
Pediatrycznym w Szpitalu Miejskim jako 
pielęgniarka odcinkowa. W Oddziale 
Kardiologii w Szpitalu Miejskim  pracowała 
jako pielęgniarka koordynująca.
 Obecnie pracuje jako Przełożona 
Pielęgniarek w Przychodni  Specjalistycz-
nej Nr 2 w Rzeszowie. Posiada specjalizację 
Pielęgniarstwa Pediatrycznego oraz kurs 
kwalifi kacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa 
Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych, 
jak również kurs kwalifi kacyjny pielęgniarki 
Środowiskowo – Rodzinnej.
 W 2007 roku rozpoczęła studia na 
Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rze-
szowskiego, otrzymując  w 2011 roku ty-
tuł Magistra Pielęgniarstwa. Rok później 
rozpoczęła studia podyplomowe na 
Wyższej Szkole Informatyki  i  Zarządzania 
w Rzeszowie, na kierunku Organizacja 
i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, 
które ukończyła w 2013 roku. Stopień 
doktora nauk o zdrowiu uzyskała w 2015 

       tekst: Halina Kalandyk

HALINA KALANDYK (ur. 12 lutego 1962 w Dębicy): 
doktor nauk o zdrowiu, pielęgniarka, społecznik.

Pani Halina udostępniła fragment swojej pracy doktorskiej, 
którą zamieszczamy na sąsiednich stronach.

Z prawdziwą przyjemnościa przedstawiamy 
osiągnięcia dr Haliny Kalandyk
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“Wpływ wybranych czynników na oczekiwania 
personelu pielęgniarskiego odnośnie 
warunków pracy”.

Typy zachowań pielęgniarek podczas wykonywania obowiązków 
zawodowych [fragment]

 Praca zawodowa w życiu każdego dorosłego człowieka zjamuje ważne miejsce, 

stanowiąc jedną z głównych form działalności człowieka, a z uwagi na fakt, że człowiek 

poświęca jej sporą część swojego czasu, należy dążyć do takiej sytuacji, aby dawała mu 

satysfakcję i zadowolenie. Osiągnięcie powyższego wymaga jednak wielu wysiłków i starań, 

które są  w głównej mierze zależne od kultury pracy, jaką reprezentuje pracownik.

 Każdy zawód,  jak  zauważa Szczepański [160], określa w  istotnym stopniu miejsce 

i rolę człowieka w społecznym procesie pracy, a każda praca co, podkreśla Kaczor [66] 

poprzedzona jest wieloma latami spędzonymi na wyuczaniu się zawodu, głównie 

opanowaniu przez człowieka odpowiednich umiejętności i nawyków, zdobyciu wiedzy

 i niezbędnej praktyki.

 Mając na uwadze powyższe zagadnienia naukowcy zaczęli zastanawiać się nad typami 

zachowań w miejscu pracy.

 Schaarschmidt i Fischer, za Rongińska i Gaida [144], opracowali model typów 

zachowań i przeżyć w pracy oraz narzędzie ich pomiaru. Autorzy [cyt. za 144] próbowali 

określić zasoby jednostki w kontekście radzenia sobie z wymaganiami sytuacji zawodowych w 

oparciu o podejście interakcyjne. Według koncepcji naukowych [1,2,144], na funkcjonowanie 

człowieka w pracy zawodowej wpływa wiele czynników, w tym między innymi: kompetencje, 

stosunek do pracy, sposoby radzenia sobie ze stresem oraz stosunek emocjonalny do pełnionej 

funkcji.

 Schaarschmidt i Fischer [cyt. za 144] opisali przeżycia i zachowania osób w trzech 

sferach funkcjonowania:

• zaangażowanie zawodowe, rozumiane jako najlepsze wykorzystywanie 

posiadanych kompetencji i wiedzy, a także ich nieustanne doskonalenie i wymagające 

ze strony pracownika zaangażowania osobistego, pełnej gotowości do realizacji 

“W pigułce”    3(2) 2015 fragment pracy doktorskiej
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powierzonych zadań, nabywania koniecznych umiejętności oraz skuteczną dbałość 

o poszanowanie środowiska oraz ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy.

• odporność psychiczna i strategie zwalczania sytuacji problemowych, rozumiane jako 

tendencja  do  rezygnacji   z  sytuacji   porażki,   jako   skłonność  do   pogodzenia  się 

z niepowodzeniem, ofensywny styl radzenia sobie z problemami, jako czynna 

i optymistyczna postawa wobec wyzwań i wymagań zawodowych, równowaga 

wewnętrzna oraz  jako poczucie stabilności i komfortu psychicznego.

• emocjonalny stosunek do pracy, wyrażany w kategoriach takich jak: poczucie 

sukcesu w pracy jako zadowolenie z osiągnięć zawodowych, zadowolenie z życia dotyczące 

ogólnej sytuacji życiowej, poczucie wsparcia społecznego jako świadomość wsparcia 

ze strony najbliższego otoczenia oraz poczucie bezpieczeństwa społecznego.

 Cohen i Wills [26] uważają, że obciążenia psychiczne w zawodzie pielęgniarki, to 

głównie  obciążenia  emocjonalne   i   wsparcie  społeczne,  jako  główny  czynnik ochronny 

w sytuacjach krytycznych.

 W literaturze przedmiotu [26,144] klasyfi kuje się typy zachowań i przeżyć związanych z 

pracą do czterech grup:

• Typ G - Typ zdrowy - reprezentują osoby o wysokich ambicjach zawodowych, umiejące 

rezygnować w sytuacji porażki i pogodzić się z niepowodzeniem; zadowolone z życia, 

wewnętrznie spokojne i mające poczucie sukcesu w pracy.

• Typ S- Typ oszczędnościowy - stanowią osoby, dla których praca ma małe znaczenie, 

mają niskie ambicje zawodowe i nie chcą ponosić wiele wydatków na rzecz pracy, nie są też 

skłonne pracować rzetelnie, za to mają duży dystans do tego, co dzieje się w pracy.

• Typ A - Typ ryzyka, nadmiernie obciążony reprezentują osoby mocno zaangażowane 

zawodowo, nadające pracy duże znaczenie, perfekcyjne i niepotrafi ące zachować 

dystansu w stosunku do obowiązków zawodowych.

• Typ B - Typ wypalony, stanowią osoby, dla których praca ma małe znaczenie, o 

małej odporności na stres, niepotrafi ące zachować dystansu w stosunku do obowiązków 

zawodowych, łatwo rezygnujące i mające słabą równowagę wewnętrzną.

 Badania nad typami zachowań pielęgniarek w ich pracy zawodowej, 

przeprowadzone w 2012 roku przez Olkiewicz i Andruszewicz [118], wskazują, że pielęgniareki 

w zakresie zaangażowania zawodowego charakteryzują się dużą zdolnością dążenia do 

perfekcji oraz dystansowania się, niskim subiektywnym znaczeniem pracy oraz przeciętnymi 

ambicjami zawodowymi i gotowością do angażowania się. W zakresie odporności 

fragmnet pracy doktorskiej (c.d)
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psychicznej oraz strategii zwalczania sytuacji w obliczu problemu ich zachowania cechują 

się dużą ofensywną strategią rozwiązywania problemów i niską tendencją do rezygnacji 

w sytuacji porażki. Okazało się, że w większości funkcjonują w sposób wypalony i oszczędny, 

najrzadziej w sposób zdrowy [118].

 Badania Widerszal-Bazyl [173], prowadzone w ramach projektu NEXT, wykazały, 

że w skali zadowolenia polskie pielęgniarki osiągnęły najniższe wyniki w stosunku do 

innych krajów Unii Europejskiej, jak również niski poziom zadowolenia z życia zawodowego. 

Pielęgniarki najczęściej funkcjonowały w sposób zgodny z Typem B wypalonym oraz 

Typem S oszczędnościowym [173].

 Badania Andruszkiewicz [1], prowadzone  w grupie  242 pielęgniarek 

z wykorzystaniem kwestionariusz AVEM - Wzorzec Zachowań i Przeżyć Związanych z Pracą 

(Schaarschmidta i Fischera), wykazały, że pielęgniarki, w porównaniu z innymi kobietami 

w Polsce, były mniej zadowolone z życia i miały mniejsze poczucie, że udało się im odnieść 

sukces zawodowy. Jednocześnie badana grupa charakteryzowała się większą zdolnością 

do dystansowania się od problemów zawodowych, większą umiejętnością odprężania się 

po godzinach pracy oraz  przeznaczała  więcej  czasu  na  życie  osobiste,  niż  pozostałe 

kobiety w Polsce. Badana grupa nie różniła się jedynie od ogólnopolskiej próby kobiet w 

zakresie odporności psychicznej i strategii zwalczania sytuacji problemowych [1].

 Ta sama autorka [2], w roku 2010, badaniami objęła 312 pielęgniarek, różniących 

się między sobą wiekiem, stażem pracy, wykształceniem oraz systemem pracy. 

Badania przeprowadziła za pomocą kwestionariusza: Wzorzec Zachowań i Przeżyć 

Związanych z Pracą oraz General Health Questionnaire służący do subiektywnej oceny

 stanu zdrowia psychicznego. Wyniki pokazały, że pielęgniarki najczęściej funkcjonowały 

w sposób nadmiernie zaangażowany i wypalony, a najrzadziej w sposób zdrowy. 

Pod względem nieprawidłowości w zdrowiu psychicznym funkcjonowały na przeciętnym 

poziomie. Najczęściej    ujawniały    problemy   zdrowotne    typu:    zaburzenia    somatyczne,  

niepokój i bezsenność oraz zaburzenia funkcjonowania [2].

Bibliografi a do pracy doktorskiej ,,Wpływ wybranych czynników na oczekiwania 
personelu pielęgniarskiego odnośnie warunków pracy” jest dostępna u autora niniejszej pracy 
dr Haliny Kalnadyk.
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POZYTYWNIE ZAKRĘCENI

I nie są to wyprawy po zakupy do 
okolicznego marketu, wizyta u ulubionej 
fryzjerki czy manicure w zakładzie po 

sąsiedzku...
 Zaostrzam pazury na egzotykę, bo 
wyprawy i poznawanie świata to moje 
spełnienie na tej ziemi!
 Głowa pełna marzeń i chęć do-
świadczania świata – różnych kultur, 
klimatu, stąpanie po krawędzi - ale nie 
tylko palcem po mapie, bo to nuda 
absolutna!

 Jako Przewodnicząca Związku 
Zawodowego stoję na straży ochrony 
praw pracowniczych, godności i intere-
sów pielęgniarek i położnych. Jest to bar-
dzo absorbująca czasowo praca, więc 
nie mogę sobie pozwolić (teoretycznie) 
na szaleństwo w postaci oddawania się 
swojej pasji podróżowania. A jednak!

 Mam na to sposób i nie będę mówi-
ła o swoich zarobkach, bo to jest oczywi-
ste, że mnie nie stać na brawurę. Dodam 

tylko, że jak się chce, to można pomimo 
przeciwności losu.
 Nie wyobrażam sobie tkwić w jed-
nym miejscu, po pracy wracać do domu: 
zakupy, obiad, spanie, wstawanie, praca, 
płacenie rachunków z pensji pielęgniarki 
...i tak do emerytury, której raczej nikt nie 

  tekst: Alicja Miszkiewicz

Jak można szarą codzienność 
przekształcić w życie pełne kolorów 
i egzotyki
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Alicja Miszkiewicz: Przewodnicząca Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
w instytucie CZMP w Łodzi.

Motto życiowe Alicji: KOCHAM WYPRAWY!
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Alicja Miszkiewicz

długi i ciekawy dzień.
 W planie była wycieczka do tygry-
sów, które jako drapieżniki, żyją w swoich 
warunkach naturalnych. Te okazy, które 
dziś miałam odwiedzić, postanowiły żyć 
w symbiozie z ludźmi. Powstały ośrodki 
ratujące ginące gatunki i co ważne nie 
otumaniane narkotykami i lekami.  
 No i taka historia. Dojechaliśmy na 
miejsce. Podchodzę do obsługi  pracują-
cej przy kotach i pytam:
- Czy ten kot jadł śniadanie? 
- Nie, ale właśnie tam idzie............ 
  - odpowiada Pani z obsługi...
 Roześmiałam się  i weszłam do klatki 
tygrysa, żeby go przytulić. Uwielbiam koty 
ponad wszystko, a te piękne, majestaty-
czne, dumne stworzenia trzeba chronić w 
sposób szczególny. Jest to wspomnienie, 
które na pewno zostanie w mojej pamięci 
do końca życia. 

dożywa w pełnym zdrowiu. 
 Oczywiście to jest nasza codzien-
ność, której się nie uda uniknąć, ale są 
jeszcze marzenia, które należy realizo-
wać.
„Jeżeli marzenia człowieka nie przeraża-
ją, to są zbyt skromne” – Richard Charles 
Nicholas Branson
 No właśnie: ja mam marzenia, pa-
sję, którą realizuję cały czas: podróże. Od 
razu odpowiem na pytanie, skąd mam 
na to środki: biorę jedną pożyczkę i wy-
jeżdżam, gdzie mnie oczy poniosą, gdzie 
mnie serce ciągnie! Wracam do pracy, 
spłacam, biorę następną pożyczkę i tak 
realizuję swoja pasję.
 Kto mi tego zabroni??? Ja to 
kocham: kocham podróże, przyrodę, 
przygodę. Jedni remontują mieszkania, 
dokupują drogie samochody, inni upra-
wiają działki. Każdy ma swój sposób na 
życie. A ja jadę w świat poznawać inne 
kultury, smakować innych potraw, kąpać 
się w ciepłych morzach i przytulać do ty-
grysów w Tajlandii.
 Tak żyję, bo życie bez pasji jest nie-
wiele warte według mojej oceny. Każ-
dy z nas chce się realizować na różnych 
płaszczyznach. Jednemu wystarczy co-
dzienność, a mi śni się niecodzienność, 
którą realizuję od wielu lat i dobrze mi 
z tym!
 Moją fascynującą wyprawą była 
niewątpliwie Tajlandia. Ta egzotyka 
i odmienność kulturowa w zderzeniu 
z Europą sprawiła, że była to jedna 
z niezapomnianych przygód. 
 Już na lotnisku, kiedy wysiadłam z 
samolotu, powietrze pachniało inaczej 
niż u nas w Polsce. Zapach tropiku, lep-
kość powietrza, mieszanka korzennych 
przypraw unosząca się w eterze, słońce. 
RAJ po prostu!
 Wyczerpana 11-godzinnym lotem, 
zmianą o sześć stref czasowych postano-
wiłam się rzucić w wir przygody. Podróż 
do hotelu, regeneracja sił, prysznic i witaj 
przygodo! I zamiast nocy kolejny bardzo 
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