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3Słowo od Przewodniczącej

 P rzed OZZPiP stanęło wiele wyzwań. Od 
kilku miesięcy trwają prace nad projek-
tem ustawy o sposobie ustalania najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody 

medyczne zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych. O tym, jak wyglądają prace nad tym projek-
tem i jakie konsekwencje dla naszego środowiska 
zawodowego może mieć jego uchwalenie, przeczy-
tają Państwo na stronach 4-7.

Na ministerialnych korytarzach coraz częściej 
słyszy się o pomysłach wprowadzenia zmian 
w sposobach kształcenia pielęgniarek i położnych. 
Co planuje Minister Zdrowia i jakie kroki podjęły 
trzy organizacje pielęgniarskie (Polskie Towarzy-
stwo Pielęgniarskie, Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych i OZZPiP), dowiedzą się Państwo na 
stronach 12-13.

Bardzo serdecznie zapraszam do lektury opinii 
do projektu założeń do ustawy o Podstawowej 
Opiece Zdrowotnej. Nasze największe zdziwienie 
budzi w ogóle sam fakt rozpoczęcia przez Minister-
stwo Zdrowia prac mających poprawić funkcjono-
wanie POZ, uważamy bowiem, że nie jest to obec-
nie najpilniejszy, najbardziej palący problem 
dotyczący funkcjonowania ochrony zdrowia. Wię-
cej na stronach 10-11.

Za oknami coraz bardziej ponuro, wieczory stają 
się coraz dłuższe. Proponuję spędzić jeden z nich 
z naszą tradycyjną krzyżówką, a pasjonatom sza-
leństw w kuchni polecam wypróbowanie na-
szych sprawdzonych przepisów na pyszne, ty-
powo jesienne dania.

Zapraszam do lektury!

Szanowni Państwo!

Oddaję w Państwa ręce kolejny, piąty numer 
Biuletynu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych „W Pigułce”.  

Dziękuję za ciepłe przyjęcie poprzednich wydań oraz wszelkie 
merytoryczne i techniczne uwagi. Zapewniam, że bierzemy je do serca, 
starając się o jak najwyższy poziom naszego Biuletynu. 
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Nie spełnia postulatów Związku, omija porozumienie z września 2015 roku, lekceważy 
pielęgniarki, które zgodziły się na trudny kompromis płacowy 

Temat numeru

Początek listopada oznacza koniec konsulta-
cji społecznych projektu ustawy o minimal-
nym wynagrodzeniu zasadniczym dla pra-
cowników medycznych. Ustawa ma wejść 
w życie 1 stycznia 2017 roku.  

Tymczasem środowisko pielęgniarek ma sporo 
obaw i uwag. Z  analizy projektu wynika bowiem, 
że pierwsze, bardzo nieznaczne  podwyżki dla pie-
lęgniarek będą możliwe dopiero w lipcu 2017 roku. 
Ustawa może także skłonić pracodawców do zmie-
niana i dotychczasowych umów o pracę na umowy 
cywilnoprawne, których  projektowana ustawa nie 
obejmuje.  

Zmodyfikowany projekt ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych mini-
ster zdrowia przedstawił 17 września tego roku. 

USTAWA W SKRÓCIE 
• Docelowa wysokość najniższego wynagrodze-

nia zasadniczego miałaby zostać osiągnięta do  
31 grudnia 2021 roku.  Co roku podczas rozmów ze 
związkami zawodowymi będzie ustalana wyso-
kość stopniowego wzrostu wynagrodzeń. Porozu-
mienie będzie zawierane do 31 maja. 

• Wynegocjowany sposób podwyższania wyna-
grodzenia ma uwzględniać sytuację i możliwości 

finansowe np. szpitala oraz zapewniać proporcjo-
nalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost 
tego wynagrodzenia. 

• W okresie przejściowym wynagrodzenie pracow-
nika będzie podwyższane stopniowo: w pierwszym 
półroczu o co najmniej 10 proc., a od 2 lipca 2017 roku 
corocznie o co najmniej 20 proc. kwoty stanowiącej 
różnicę między najniższym wynagrodzeniem a wy-
nagrodzeniem zasadniczym,  aż do osiągnięcia przez 
pracownika najniższego wynagrodzenia. 

KAŻDA GRUPA  
- INNE WYNAGRODZENIE 

Pielęgniarki są podzielone na 3 grupy: pierwsza 
- pielęgniarka lub położna z tytułem magistra, ze 
specjalizacją; druga - pielęgniarka albo położna, ze 
specjalizacją; trzecia - pielęgniarka albo położna, 
bez specjalizacji. 

Każda z tych grup ma inne najniższe wynagrodze-
nie zasadnicze: 4 095 zł (pierwsza grupa), 2 847 zł 
(druga grupa), 2 495 zł (trzecia grupa).

NIE MA ZGODY NA TEN PROJEKT
Niewypracowanie i niezaakceptowanie przez Zespół 
treści projektu ustawy oraz niespełnianie przez 
ustawę postulatów zgłoszonych przez Związek nie 
pozwalają pozytywnie zaopiniować projektu ustawy.

Projektu nie przyjmiemy, 

żądamy 
rozmowy 
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Warszawa, 27 października 2016 r.

Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

dot. konsultacji projektu ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych

(...) W pierwszej kolejności OZZPiP nie rozumie 
i nie akceptuje nagłego zakończenia prac nad 
brzmieniem projektowanej ustawy na etapie prac 
Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia, bez 
wypracowania uzgodnienia jej treści przez Zespół. 
Projektowana ustawa – w wersji, w jakiej została 
przekazana do konsultacji publicznych - w znacz-
nym zakresie odbiega od celów, jakie zakładała stro-
na społeczna, przystępując do rozmów z Minister-
stwem Zdrowia dotyczących ustalenia poziomu 
docelowych wynagrodzeń pracowników medycz-
nych (pismo Forum Związków Zawodowych z dnia 
10.12.2015 r. L.DZ. FZZ VIII 356/10/12/15).

Zatem już tylko te dwie kwestie (niewypracowa-
nie i niezaakceptowanie przez Zespół treści projektu 
ustawy oraz niespełnianie przez ustawę postulatów 
zgłoszonych przez Związek) nie pozwalają pozytyw-
nie zaopiniować projektu ustawy. (...) 

Komentując przekazany do konsultacji społecz-
nych projekt ustawy, zwracamy uwagę, że w sposób 
bardzo ogólny Ministerstwo Zdrowia wskazało 
w uzasadnieniu, jakie skutki finansowe przyniesie 
ww. ustawa, a przecież skutki te dla budżetu państwa 
i dla pracodawców będą nieuchronne (pierwsze 
ustawowe obligatoryjne wzrosty wynagrodzeń będą 
musiały nastąpić – po dokonanej w II wersji ustawy 
zmianie - od 01.07.2017 r.). Według uzasadnienia po-
dano jedynie, że jednorazowy wzrost wynagrodzeń 
do poziomu docelowego szacowany jest na kwotę 
6,7 mld zł (chyba w stosunku rocznym, choć tego nie 
zapisano). 

Nie ma jednak żadnego uzasadnienia, jakie będzie 
źródło finansowania tego wzrostu wynagrodzeń!

Skąd mają uzyskać podmioty lecznicze wolne 
środki finansowe na wdrożenie tej ustawy w życie? 
Bez wskazania źródła finansowania wykonanie obo-
wiązków ustawowych będzie niemożliwe do reali-
zacji w praktyce!    

Zwracamy uwagę, że zapis, który pozwala praco-
dawcom uwzględniać sytuację i możliwości finan-
sowe podmiotu leczniczego, będzie do granic moż-
liwości wykorzystywany, aby nie zrealizować 
zapowiadanych podwyżek wynagrodzeń, bowiem 
w obecnej sytuacji ekonomicznej podmiotów lecz-
niczych zdecydowana większość z nich nie ma 
możliwości finansowych na zrealizowanie wzrostu 
wynagrodzeń. (...) 

Opiniowany przez OZZPiP projekt ustawy 
w brzmieniu z dnia 27.09.2016 r. w tytule,  w art. 1 oraz 
w art. 2 (definicje) określa jednoznacznie, że ustawa 
ma regulować sposób ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego pracowników wykonują-
cych zawody medyczne. Zatem ustawa ma dotyczyć 
tylko osób zatrudnionych na podstawie stosunku 
pracy, do których stosuje się przepisy  Kodeksu pracy, 
a nie będzie dotyczyć osób zatrudnionych na pod-
stawie umów cywilnoprawnych. (...) 

Jeżeli zatem nie zostaną określone przez Mini-
sterstwo Zdrowia źródła finansowania podwyżki 
wynagrodzeń zasadniczych, to OZZPiP zgłasza oba-
wy, iż ustawa doprowadzi do siłowego przekształca-
nia zatrudnienia ze stosunku pracy na różne formy 
umów cywilnoprawnych (bo wówczas pracodawcy 
nie będą musieli jej stosować). Takim działaniom 
trzeba zapobiec poprzez uzupełnienie ustawy o sto-
sowne zapisy blokujące takie przekształcenia.

Ponadto wejście w życie tej ustawy – bez wskaza-
nia źródeł finansowania – może uruchomić procesy 
zmiany na niekorzyść pracowników wewnętrznych 
przepisów prawa pracy obowiązujących w poszcze-
gólnych podmiotach leczniczych (ZUZP, Regulaminy 
Wynagradzania), tak aby zlikwidować wszystkie 
istniejące obecnie dodatki miesięczne do wynagro-
dzeń bądź premie i nagrody. Pracodawcy będą 

Temat numeru

SKĄD PIENIĄDZE NA WZROST 
WYNAGRODZEŃ
W ustawie nie ma żadnego uzasadnienia, jakie 
będzie źródło finansowania wzrostu wynagrodzeń! 
Skąd podmioty lecznicze mają uzyskać wolne środki 
finansowe na wdrożenie tej ustawy w życie?
Bez wskazania źródła finansowania wykonanie 
obowiązków ustawowych będzie niemożliwe.
W konsekwencji pracodawcy nie będą realizowali 
ustawy, zasłaniając się zadłużeniem prowadzonych 
podmiotów leczniczych. 

PODWYŻKI ZBYT WOLNO
Ministerstwo Zdrowia próbuje już na wstępie  
ograniczyć zakres działania ustawy bo w art. 9 do dnia 
31.12.2019 r. chce „zamrozić” kwotę przeciętnego 
wynagrodzenia brutto na stałym poziomie 3900 zł. 
Gdyby tego zapisu nie było, to najniższe  
wynagrodzenia zasadnicze rosłyby szybciej.

PIELĘGNIARKI ODPOWIADAJĄ MINISTROWI
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argumentować, że ustawa nałożyła na nich dodat-
kowe obowiązki wobec pracowników, nie wskazując 
sposobu sfinansowania tych obowiązków. 

OZZPiP obawia się również, że oszczędności mogą 
również być tworzone poprzez zwalnianie pracow-
ników, skoro m.in. grupa zawodowa pielęgniarek 
i położnych nie jest uwzględniania w minimalnych 
zakresach zatrudnienia przy kontraktowaniu świad-
czeń przez NFZ. (...) 

Zgodnie z art. 3 projektu ustawy najniższe wyna-
grodzenie zasadnicze ma być ustalane jako iloczyn 
współczynnika pracy (współczynnik pracy został 
jednostronnie określony przez Ministerstwo Zdrowia 
w zał. do projektu poprzez przydzielenie danych 
współczynników pracownikom medycznym zatrud-
nionym w podmiotach leczniczych podzielonym na 
10 grup) oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia 
w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodze-
niu za pracę („przeciętne wynagrodzenie” w rozumie-
niu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
to przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w gospodarce narodowej, ogłoszone przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”). 
Problemem jest, że Ministerstwo Zdrowia próbuje już 
na wstępie ograniczyć zakres działania ustawy, bo 
w art. 9 do dnia 31.12.2019 r. chce „zamrozić” kwotę 
przeciętnego wynagrodzenia brutto na stałym po-
ziomie kwoty 3 900 zł. (...) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w gospodarce narodowej ogłaszane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego:

- w 2015 r. wynosiło 3 900 zł, 
- w 2014 r. wynosiło 3 783 zł,
- w 2013 r. wynosiło 3 650 zł,
- w 2012 r. wynosiło 3 522 zł,
- w 2011 r. wynosiło 3 400 zł,
- w 2010 r. wynosiło 3 225 zł.

Z powyższego zestawienia widać, że wynagrodze-
nie to z roku na rok sukcesywnie rośnie, zatem łatwo 
jest ustalić, jakie ograniczenie we wzroście wyna-
grodzeń zasadniczych dokona sztuczny zabieg „za-
mrożenia” ww. współczynnika na okres kilku lat na 
poziomie z 2015 r. Oczywiście w 2020 r. będzie kolejny 
problem, gdy wskaźnik zostanie odblokowany, bo 
wówczas skokowo pracodawcy (podmioty lecznicze) 

będą musieli zwiększyć wynagrodzenia zasadnicze 
pracowników (mimo braku źródeł finansowania). (...) 

OZZPiP zgłasza szereg uwag do okresów przejścio-
wych przewidzianych na wdrożenie ustawy – art. 7. 
Pierwsza jakakolwiek podwyżka wynagrodzeń bę-
dzie możliwa dopiero od 01.07.2017 r. (art. 7 ust. 1 pkt 
5 lit. a/ projektu), ale będzie ona śladowa (tylko 10% 
kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym 
wynagrodzeniem zasadniczym gwarantowanym 
docelowo przez ustawę przy „zamrożonym” współ-
czynniku przeciętnej płacy z 2015 r.). W dalszych la-
tach (od 01.07.2018 r.) będą to corocznie nadal stosun-
kowo niewielkie wzrosty, bo o kolejne 20% brakującej 
kwoty. Zwracamy uwagę, że w tych przepisach przej-
ściowych nie ma gwarancji wzrostu „wynagrodzeń 
zasadniczych”, ale tylko „wynagrodzeń”, co może 
wywołać interpretację, że nie muszą wzrastać po-
chodne od wynagrodzeń zasadniczych. Zapropono-
wane okresy przejściowe są zbyt długie, a propono-
wana skala wzrostu wynagrodzeń w okresach 
przejściowych zbyt niska, tak samo jak zbyt niskie 
jest docelowe (oczekiwane) wynagrodzenie 
zasadnicze.    

Obecny art. 8 wprowadzający na siłę do ww. usta-
wy „jakieś” zapisy dotyczące wynagrodzeń innych 
niż medyczne osób zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych jest w ocenie OZZPiP zupełnie bezwar-
tościowy. Wskazane zapisy nie tworzą dla tych pra-
cowników żadnego roszczenia ani żadnej gwarancji 
wzrostu wynagrodzeń. W konsekwencji dla tych 
pracowników niemedycznych jedyną gwarancją 

OBAWA PRZED ZWOLNIENIAMI 
OZZPiP obawia się, że oszczędności mogą być 
tworzone poprzez zwalnianie pracowników, skoro 
m.in. grupa zawodowa pielęgniarek i położnych 
nie jest uwzględniana w minimalnych zakresach 
zatrudnienia przy kontraktowaniu świadczeń 
przez NFZ. 

 -  Niezbędnym elemen-
tem zachęcającym młode 
osoby, aby chciały wykony-
wać zawód pielęgniarki, są 
płace. Takie, aby osoby te 
mogły założyć i utrzymać 
rodziny. Tymczasem płace 
pielęgniarek w Polsce  
kształtują się na poziomie  
od 2 do 3 tys. zł

”
LUCYNA DARGIEWICZ, PRZEWODNICZĄCA OZZPIP
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nadal będzie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. Odsyłanie przez ustawodawcę do kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy kompletnie nic nie da, 
bo inspekcja pracy nie ma żadnego mechanizmu 
prawnego na przymuszenie pracodawcy do wzrostu 
płacy pracowników niemedycznych. Ponadto zwra-
camy uwagę, że Ministerstwo Zdrowia w art. 8 używa 
zwrotu „podwyższania wynagrodzeń”, a nie „pod-
wyższania wynagrodzeń zasadniczych” dla pracow-
ników wykonujących zawody niemedyczne (nie 
wiemy, czy jest to celowy zabieg projektodawcy usta-
wy, czy też omyłka). 

W zakresie załącznika do ustawy określającego 
grupy pracowników medycznych i współczynniki 
pracy OZZPiP podnosi, że istnieje zbyt duża różnica 
pomiędzy poziomami wynagrodzeń proponowany-
mi przez Ministerstwo Zdrowia a stanowiskiem stro-
ny związkowej zawartym w piśmie Forum Związ-
ków Zawodowych z dnia 10.12.2015 r. L.DZ. FZZ VIII 
356/10/12/15. Wobec zerwania negocjacji w tej kwe-
stii i zakończenia pracy Zespołu stanowisko OZZPiP 
jest negatywne dla projektu ustawy.  

OZZPiP stanowczo protestuje i nie akceptuje 
brzmienia art. 7 ust. 2 projektowanej ustawy. Jaki był 
zamiar Ministerstwa Zdrowia, aby w ogóle ten zapis 
wprowadzać do ustawy? Przy utrzymaniu takiej treści 
zapisu ustawy grupa zawodowa pielęgniarek i położ-
nych nie otrzyma po wejściu w życie tej ustawy żad-
nego realnego wzrostu wypłacanych wynagrodzeń, 
bowiem MZ zezwoliło wprost w art. 7 ust. 2 projektu 
z dnia 27.09.2016 r. skorzystać na potrzeby wykonania 
tej ustawy ze środków przekazywanych przez NFZ 
w wykonaniu wynegocjowanego w 2015 r.  
porozumienia pomiędzy OZZPiP, MZ i NFZ. Można 
zatem przypuszczać, że w konsekwencji pracodaw-
cy, którzy w większości wypłacają obecnie pielę-
gniarkom i położnym dodatki miesięczne do wyna-
grodzenia, znaczną część tych środków przekierują 
na wzrosty wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek 
i położnych, tak aby wykonać nowe obowiązki usta-
wowe. Przypominamy, że ww. środki przeznaczone 

na wzrost wynagrodzeń grupy zawodowej pielę-
gniarek i położnych są gwarantowane Porozumie-
niem z dnia 23.09.2015 r. zawartym z Ministrem 
Zdrowia i Prezesem NFZ. Przypominamy, że był to 
bardzo trudny kompromis, jaki został osiągnięty 
w 2015 r., który pozwolił wygasić ogólnokrajową akcję 
protestacyjną i zapobiegł narastającej fali strajków 
w podmiotach leczniczych. Kompromis był bardzo 
trudny do akceptacji przez środowisko pielęgniarek 
i położnych, ponieważ wymagał od naszej grupy za-
wodowej zgody na stopniową, czteroletnią kroczącą 
podwyżkę wynagrodzeń, a nie na jednorazowy 
wzrost płac. W tych warunkach OZZPiP nie akcep-
tuje żadnych prób zmiany zasad realizacji Porozu-
mienia z dnia 23.09.2015 r. Oczekujemy wykonania 
przez Ministerstwo Zdrowia przyjętych zobowiązań 
w całości, bowiem w przeciwnym wypadku OZZPiP 
nie będzie w stanie powstrzymać spontanicznie or-
ganizowanych akcji strajkowych. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek 
i Położnych liczy, że przedłożone uwagi i zastrzeże-
nia spowodują wstrzymanie dalszego procedowania 

nad projektem ustawy i powrót do rozmów na pozio-
mie Zespołu do czasu wypracowania wspólnego 
stanowiska. Jeżeli zmiany mają być dokonywane, 
to tylko przemyślane. Zmiany muszą mieć aprobatę 
całego środowiska medycznego, ale także pacjentów. 
Zmiany muszą przewidywać źródła finansowania, 
tak aby były realnie możliwe do zrealizowania przez 
podmioty lecznicze.

wyb. fragmenty stanowiska Związku

Temat numeru

 OZZPiP nie akceptuje 
brzmienia art. 7 ust. 2 
projektowanej ustawy. Przy 
utrzymaniu takiej treści zapisu 
ustawy grupa zawodowa 
pielęgniarek i położnych nie 
otrzyma po wejściu w życie 
tej ustawy żadnego realnego 
wzrostu wypłacanych 
wynagrodzeń, bowiem 
Ministerstwo Zdrowia zezwoliło 
wprost w art. 7 ust. 2 projektu 

z dnia 27.09.2016 r.  
skorzystać na potrzeby 
wykonania tej ustawy ze 
środków przekazywanych 
przez NFZ w wykonaniu 
wynegocjowanego 
w 2015 r. porozumienia 
pomiędzy OZZPiP MZ i NFZ. 
Przypominamy, że ww. środki 
przeznaczone na wzrost 
wynagrodzeń grupy zawodowej 
pielęgniarek i położnych są 

gwarantowane Porozumieniem 
z dnia 23.09.2015 r. 
zawartym z Ministrem 
Zdrowia i Prezesem NFZ. 
Przypominamy, że był to 
bardzo trudny kompromis, jaki 
został osiągnięty w 2015 r.,  
który pozwolił wygasić 
ogólnokrajową akcję 
protestacyjną i zapobiegł 
narastającej fali strajków 
w podmiotach leczniczych. 

OZZPiP nie akceptuje 
żadnych prób zmiany zasad 
realizacji Porozumienia z dnia 
23.09.2015 r. Oczekujemy 
wykonania przez Ministerstwo 
Zdrowia przyjętych 
zobowiązań w całości, bowiem 
w przeciwnym wypadku 
OZZPiP nie będzie w stanie 
powstrzymać spontanicznie 
organizowanych akcji 
strajkowych. 

ŻĄDAMY REALIZACJI POROZUMIENIA

DOWOLNA INTERPRETACJA
W przepisach przejściowych nie ma gwarancji 
wzrostu „wynagrodzeń zasadniczych”, ale tylko 
„wynagrodzeń”, co można interpretować, że nie muszą 
wzrastać pochodne od wynagrodzeń zasadniczych. 
Zaproponowane okresy przejściowe są zbyt długie, 
a proponowana skala wzrostu wynagrodzeń w okresach 
przejściowych zbyt niska, tak samo jak zbyt niskie jest 
docelowe  wynagrodzenie zasadnicze.



Związkowe warsztaty w Budapeszcie

Mało ludzi, niskie płace, darmowe nadgodziny - niemal wszędzie jest tak samo.  
Nic dziwnego, że pielęgniarki szukają pracy w bogatszej części Europy 

 P ielęgniarki z Polski, Czech, Słowacji i Wę-
gier uczestniczyły w warsztatach dla 
działaczek związkowych w Budapesz-
cie. Zastanawiały się, jak przeciwdziałać 
niekorzystnym zmianom w systemach 

zdrowia w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 
Warsztaty odbyły się 11 października tego roku 

w Budapeszcie. Przez to miasto w lipcu 2016 roku 
przetoczyły się protesty pielęgniarek.

W warsztatach i debacie OZZPiP reprezentowały 
przewodnicząca Lucyna Dargiewicz oraz wice-
przewodnicząca związku Longina Kaczmarska. 

Polskie działaczki miały sporo do powiedzenia, 
bo przecież udało się im osiągnąć trudny kompro-
mis. Pielęgniarki domagały się podwyżek płac 
i określenia jednoznacznych norm ich zatrudnie-
nia. Po kilkugodzinnej masowej manifestacji, która 
we wrześniu 2015 roku zdominowała wszystkie 
media, doszło do przełomu. Po dwóch tygodniach 
od protestu rząd zgodził się, by w ciągu czterech lat 
pielęgniarki otrzymały 1600 zł brutto podwyżki. 

TE SAME PROBLEMY 
Właśnie ruchom i inicjatywom pielęgniarskim 

poświęcona była pierwsza część spotkania. Kraje 
wyszehradzkie były świadkiem różnorodnych 
walk i protestów w sektorze ochrony zdrowia, bę-
dących zwykle reakcją na szeroko zakrojone zmia-
ny w polityce ochrony zdrowia. Chodziło nie tylko 
o wyższe płace i polepszenie warunków zatrudnie-
nia, ale także o dobro pacjenta, bo niemal wszędzie 
brakuje pielęgniarek. 

Na Słowacji w listopadzie 2015 roku setki pielę-
gniarek w szpitalach w całym kraju wręczyły wy-
powiedzenia, kiedy nie spełniono ich żądań wyż-
szych płac i bezpieczniejszych warunków pracy. 
W Czechach Stowarzyszenie Czeskich Pielęgnia-
rek i Związek Zawodowy Ochrony Zdrowia i Pomo-
cy Społecznej Republiki Czeskiej głośno protesto-
wały przeciw niskim płacom i złym warunkom 
pracy pielęgniarek. To oczywiste, że fatalnie opła-
cane w kraju, doskonale wykwalifikowane pielę-
gniarki emigrują - głównie do Niemiec i Austrii. 
W efekcie brakuje ich w czeskich szpitalach. 

Na Węgrzech od wiosny 2015 roku działa Mária 
Sándor - „pielęgniarka w czerni”. Głośno mówi, że 
brakuje pielęgniarek, które nie chcą pracować za 
bardzo niskie płace i często darmowe nadgodziny.

- Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do roz-
mowy o doświadczeniach, strategiach, sukcesach 
i porażkach naszej grupy zawodowej – oceniły 
pielęgniarki.

RYNEK SILNIEJSZY 
NIŻ ETOS OPIEKI

Ale związkowcy zastanawiali się także nad spo-
łeczną wartością opieki.

Teoria protestu Teoria protestu 

Warsztaty dla działaczek związkowych w Budapeszcie. 
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Związkowe warsztaty w Budapeszcie

Niepokoi ich bowiem dewaluacja i marginalizacja 
sektora ochrony zdrowia w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Dyskutowano o powiązaniach między 
ochroną zdrowia, opieką nad dziećmi i opieką nad 
osobami starszymi. A wreszcie, jaki jest wpływ me-
chanizmów rynkowych na debatę o wartości opieki 
i docenianie pracy pielęgniarek i położnych.

WĘGRY:  
PIELĘGNIARKA W CZERNI 

MA GŁOS
Kilkanaście godzin trwał lipcowy protest w Buda-

peszcie na placu Kossutha przed parlamentem. 

Jego organizatorka, pielęgniarka Mária Sándor, 
podkreśliła, że ogłoszone przez rząd podwyżki płac 
w służbie zdrowia nie poprawią sytuacji i nie spra-
wią, że w szpitalach przybędzie pielęgniarek, które, 
by jakoś się utrzymać, muszą pracować na dwóch, 
trzech etatach. 

- Zaczęłam walczyć, bo moim koleżankom nie 
płacono za nadgodziny, ale zasadnicze pytanie 
brzmi: skąd się biorą nadgodziny? Stąd, że pielę-

gniarek jest tak mało, że ktoś musi pracować za te, 
których brakuje - podkreśliła dla PAP Sándor.

Jej zdaniem liczba pielęgniarek wzrosłaby, gdy-
by dano im uczciwe podwyżki, bo te, które zapo-
wiedziano, niczego nie rozwiążą.

Rząd zapowiedział, że stawki podstawowe pra-
cowników opieki medycznej wzrosną w tym roku 
o 26,5 proc., w listopadzie przyszłego roku o 12 proc., 
a w listopadzie 2018 i 2019 roku po 8 proc.

- Mamy 2016 rok! Nie możemy zaakceptować tak 
dalekosiężnych planów. W to, co będzie w 2019 
roku, trudno uwierzyć, bo już wiele razy nas oszu-
kiwano - oznajmiła pielęgniarka. 

W państwach Zachodu pracują tysiące węgier-
skich lekarzy i pielęgniarek. Ich zarobki przekra- 
czają tam węgierskie wynagrodzenia cztero-, a na-
wet pięciokrotnie.

Według węgierskiego portalu Index w ciągu 
ostatnich 10 lat kraj opuściło około 10 tys. lekarzy; 
obecnie w kraju jest 2 tys. wakatów lekarskich. 
W Wielkiej Brytanii pracuje 1800 węgierskich leka-
rzy i znacznie więcej pielęgniarek.

CZECHY: 
SPROWADZIMY PIELĘGNIARKI 

Z UKRAINY
Tamtejsze ministerstwo zdrowia chce sprowa-

dzić z Ukrainy kilka tysięcy brakujących lekarzy 
i pielęgniarek. Absolwenci czeskich uczelni me-
dycznych nie chcą pracować za proponowane im 

wynagrodzenie. Do tej pory pomagali Słowacy, ale 
i oni coraz mniej chętnie zasilają szeregi czeskiej 
służby zdrowia.

Średnia pensja lekarza w Czechach wynosi dziś 
prawie 70 tys. koron (ok. 2400 euro), na Zachodzie 
lekarze zarabiają co najmniej dwa razy tyle, i to 
spędzając w pracy znacznie mniej czasu. Także 
czeskie pielęgniarki znajdują zatrudnienie w Niem-
czech i Austrii, szczególnie w tamtejszych domach 
seniora. 

W związku z tym rząd czeski przygotował spe-
cjalny projekt rozwiązania, które umożliwi import 
pracowników z Ukrainy. Związkom zawodowym 
to się nie podoba i zapowiadają protesty. 

PORTUGALIA: 
PRZECIW NISKIM PŁACOM

Do 48-godzinnego strajku ogłoszonego w poło-
wie października tego roku przystąpiło 75 proc. 
pielęgniarek ze szpitali publicznych. To już trzeci 
taki protest. 

Kryzys finansowy w Portugalii spowodował cię-
cia płac i wydłużenie godzin pracy. Prawie 13 tys. 
pielęgniarek wyjechało w ciągu pięciu lat w poszu-
kiwaniu pracy. Reszta musi pracować w godzinach 
nadliczbowych, często za darmo. Nic dziwnego, że 
się buntują. 

Pielęgniarka Mária Sándor

Portugalia ma  
6,0 pielęgniarek na  
1000 mieszkańców, 
w porównaniu do 5,1 
w sąsiedniej Hiszpanii 
i 8,2 w Wielkiej Brytanii. 
W Polsce ten wskaźnik 
wynosi 5,30.

”

Według węgierskiego 
portalu Index w Wielkiej 
Brytanii pracuje 1800 
węgierskich lekarzy 
i znacznie więcej 
pielęgniarek.

”
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10 Ważne stanowisko OZZPiP 

 Resort zdrowia przygotował projekt usta-
wy zmieniający zasady Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej i 27 września tego 
roku wysłał go do konsultacji społecz-
nych. Projekt jest rewolucyjny w stosun-

ku do obecnie obowiązującego. Minister  odbiera 
w nim samodzielność pielęgniarkom i położnym ,  
podporządkowując je lekarzowi, jako szefowi 
zespołu. 

OZZPiP nie zgadza się na taki ruch: dziwi nas, że 
resort nie zajmuje się bardziej palącymi sprawami 
w służbie zdrowia - czytamy w stanowisku Związ-
ku. Oburzająca jest  próba odebrania kluczowej roli 
pacjentom, teraz najważniejszy ma być lekarz.

Dziwi, że choć są bardzo nabrzmiałe problemy 
w opiece zdrowotnej służby zdrowia, chociażby: 
kolejki do lekarzy specjalistów, problemy z diagno-
styką raka, niedoszacowanie części procedur me-
dycznych, rywalizacja podmiotów publicznych 
z niepublicznymi, zadłużenie szpitali, to  Minister-
stwo Zdrowia postanowiło zająć się najlepiej funk-
cjonującym elementem tej opieki zdrowotnej. 

Jako powód działania wskazuje np. brak współ-
pracy w POZ - i odpowiedzią na to ma być tworze-
nie zespołów. Związek, przypominając, że mamy 
XXI wiek, postuluje wprowadzenie powszechnego 
systemu informatyzacji. W dobie informatyzacji 
lekarz POZ nie musi mieć „pod ręką” pielęgniarki 
lub położnej i nie ma powodu powrotu do lat 70. ub. 
wieku. 

Każdy pacjent posiadający PESEL trafiłby do  
systemu  informatycznego, w którym byłaby 

gromadzona informacja o jego stanie zdrowia, 
przebytych chorobach, obciążeniach, leczeniu oraz 
udzielanych świadczeniach. Tam też byłyby za-
wierane wskazania lekarskie dla pielęgniarek czy 
położnych. Byłaby to zatem także platforma komu-
nikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Swoją odpowiedź przekazał 25 października  
tego roku.  Poniżej najbardziej kluczowe fragmen-
-ty stanowiska Związku z odpowiedzi do ministra 
zdrowia. 

MINISTERSTWO CHCE REWOLUCJI, 
ALE NIE ZDRADZA DLACZEGO 

W Założeniach czytamy, że mimo iż POZ jest oce-
niana jako stosunkowo dobrze funkcjonująca część 
polskiego systemu ochrony zdrowia, dla jej dalsze-
go rozwoju jest uzasadnione przygotowanie i wdro-
żenie odpowiedniej ustawy, która zwiększy rolę 
POZ.

Być może Ministerstwo Zdrowia posiada infor-
macje obiektywne wynikające z danych Narodo-
wego Funduszu Zdrowia mające wpływ na potrze-
bę podjęcia prac nad POZ chociażby w zakresie 
słabej jakości leczenia (efektywność), niskiego 
poziomu wykrywalności określonych schorzeń 
(wykrywalność), braku bezpieczeństwa pacjentów 
(utrudniony dostęp do opieki). Ministerstwo Zdro-
wia nie wyjawia jednak, jaki impuls spowodował 
zajęcie się POZ. 

Po kilku latach funkcjonowania systemu POZ 
pacjenci swobodnie się po nim poruszają. Mają 
wiedzę na temat wyboru lekarza i pielęgniarki. 

Ministerstwo Zdrowia przymierza się do 
rewolucji POZ. Chce podporządkować 
pielęgniarki i położne lekarzowi. 
Marginalizuje rolę pacjenta

Po co  
psuć to,  
co działa 



11Ważne stanowisko OZZPiP 

I gdy wszystko zaczyna prawidłowo funkcjonować, 
okazuje się, że należy to zmienić i to w sposób 
rewolucyjny.

PACJENT MA BYĆ 
NAJWAŻNIEJSZY 

W tym przypadku centralną rolę ma odgrywać 
lekarz, któremu podporządkowani są pielęgniarka/
położna, pielęgniarka środowiska nauczania i wy-
chowania oraz inni świadczeniodawcy (dietetyk, 
psycholog, fizjoterapeuta).

Jest to kompletne odejście od aktualnie funkcjo-
nującego modelu, gdzie mamy rzeczywiście zapew-
nioną niezależność podmiotów POZ.  Jeżeli mamy 
przemodelować istniejącą organizację POZ, to wy-
daje się, że nie powinien być to regres wyznaczający 
„naczelną rolę lekarza”, lecz progres wskazujący, że 
centralne miejsce w POZ zajmuje Pacjent.

NIE GODZIMY SIĘ NA WSPÓLNE 
LISTY PACJENTÓW 

Nie rozumiemy i nie akceptujemy koncepcji 
tworzenia wspólnej listy pacjentów jako konkuren-
cji do odrębnych list pacjentów. Przy założeniu, że 
lekarz POZ ma być koordynatorem dla pielęgniarki 
POZ i położnej POZ, w rzeczywistości wspólna lista 
pod patronatem lekarza w niedługim czasie wyeli-
minuje listy pacjentów do pielęgniarki i położnej. 
OZZPiP, nie godząc się na opisaną w projekcie nową 
rolę lekarza POZ jako koordynatora zespołu, kon-
sekwentnie nie akceptuje również koncepcji two-
rzenia wspólnych list pacjentów. Utrzymanie nie-
zależnych deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki 
i położnej POZ winno być priorytetem założeń usta-
wy o POZ.

NASZE WNIOSKI  
I OCZEKIWANIA 

 Należy przywrócić nazewnictwo pielęgniar-
ki rodzinnej, położnej rodzinnej i wyodrębnić ze 
struktur podstawowej opieki zdrowotnej (zadania 
i kompetencje już zostały określone, należy aktu-
alizować cenę świadczenia).
 Niezbędne jest prowadzenie niezależnych 

deklaracji wyboru – lekarza, pielęgniarki rodzinnej, 
położnej rodzinnej.
 Należy dokonać wyceny pracy i określić  

zadania dla pielęgniarki POZ, tzn. pracującej  
w gabinecie EKG, punkcie szczepień, gabinecie 
zabiegowym.
 Konieczne jest wydzielenie środków finan-

sowych na świadczenia pielęgniarskie/położnicze: 
pielęgniarki rodzinnej, pielęgniarki w miejscu na-
uczania i wychowania, pielęgniarki w opiece dłu-
goterminowej domowej, położnej rodzinnej, pielę-
gniarki/położnej edukatora.
 Niezbędne jest kontraktowanie z NFZ lub 

zawieranie umów z nową komórką (po likwidacji 
NFZ) na świadczenia pielęgniarskie/położnicze 
tylko z podmiotami pielęgniarskimi lub indywidu-
alnymi lub grupowymi praktykami pielęgniarskimi 
lub położniczymi.
 Opracowanie i wdrożenie procedur pracy 

interdyscyplinarnego zespołu podstawowej opieki 
zdrowotnej.
 Wdrożenie elektronicznego systemu doku-

mentacji medycznej umożliwi monitorowanie 
procesu diagnostyczno-terapeutyczno-pielęgna-
cyjno-opiekuńczego pacjenta.
 Scentralizowanie i monitorowanie progra-

mów profilaktycznych oraz ich efektywności.
 Wykonanie i udokumentowanie średnio  

5 wizyt dziennie w ramach profilaktyki przez leka-
rza POZ.

Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Pielęgniarek 
i Położnych ma nadzieję, 
że to dopiero początek 
dyskusji , także o potrzebie 
zmian w POZ. Tylko zmiany 
stopniowe i przemyślane 
będą miały aprobatę całego 
środowiska medycznego 
oraz oczywiście pacjentów.
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 T aką opinię można było usłyszeć także 
podczas XIII Kongresu Pielęgniarek, 
który odbył się w Warszawie w dniach 
15-17 września. 

Podczas trzech dni wypełnionych 
referatami i spotkaniami obrona obecnego syste-
mu kształcenia była jednym z wiodących tematów 
ściśle łączących się z wizją rozwoju polskiego 
pielęgniarstwa. 

Przedstawiły ją podczas wspólnej konferencji 
prasowej przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargie-
wicz, prezes NRPiP Zofia Małas i prezes PTP Graży-
na Wójcik.

Oceniły, że najważniejszymi zadaniami są obok 
obrony obecnego systemu kształcenia  uregulowa-
nie kwestii warunków pracy i płacy oraz wypraco-
wanie zasad wprowadzenia do systemu zawodów 
pomocniczych. Podkreśliły również  wspólne sta-
nowisko w tych sprawach. 

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił 
podczas kongresu, że przygotowana właśnie stra-
tegia pielęgniarska musi oprócz potrzeb pielęgnia-
rek uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne. 

Podkreślił również, że pacjenci doceniają pracę 
i zaangażowanie pielęgniarek, dostrzegają także 
wysoką jakość opieki. 

Grażyna Wójcik, prezes Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego, skrytykowała zgłaszane przez 
Ministerstwo Zdrowia propozycje powrotu do 
kształcenia pielęgniarek w liceach i technikach 
medycznych. - Nie ma obecnie powodów, aby do-
konywać tak rewolucyjnych zmian w sposobie 
kształcenia - przekonywała. 

MAMY WSPARCIE UNII
W podobnym duchu wypowiadał się Paul De Ra-

eve, dyrektor zarządzający Europejskiej Federacji 
Stowarzyszeń Pielęgniarskich. – Nie byłoby to 
zgodne z przepisami europejskimi dotyczącymi 
tego, jak takie kształcenie powinno wyglądać. – Co 
ważniejsze, dysponujemy badaniami, które jasno 
pokazują, że im wyższy jest poziom wykształcenia 
pielęgniarek, tym niższa umieralność pacjentów. 
To są różnice sięgające 10 proc. zgonów na oddzia-
łach – mówił De Raeve.

Przyznał, że także na poziomie europejskim są 

Nie pozwolimy zamienić studiów na licea  
- mówi zgodnie środowisko pielęgniarskie.  
To silny głos,  którego Ministerstwo 
Zdrowia nie powinno  lekceważyć. 

Nie oddamy  
studiów 
wyższych



13XIII Kongres Pielęgniarek Polskich 

zakusy, żeby obniżyć rangę zawodu pielęgniarki.  
–  Przydaje się wtedy art. 31 Dyrektywy 2005/36/UE 
jasno określający wymagania w zakresie kształce-
nia w tym zawodzie - podpowiedział.

Grażyna Wójcik podkreśliła, że absolutnie nie 
ma zgody ani PTP, ani NRPiP i OZZPiP na propono-
wany przez Ministerstwo Zdrowia powrót do 
kształcenia pielęgniarek na poziomie liceów 
medycznych.

ZAWODY POMOCNICZE
Jednym z głównych postulatów wszystkich śro-

dowisk pielęgniarskich jest odciążenie pielęgnia-
rek od czynności, które nie są czynnościami czysto 
pielęgniarskimi. 

- Nasze propozycje związane z kształceniem 
osób, które wsparłyby pracę pielęgniarek, nie spo-
tkały się do tej pory z pozytywnym odzewem ze 
strony Ministerstwa Zdrowia – mówiła Lucyna 
Dargiewicz, przewodnicząca Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. 

– W Wielkiej Brytanii funkcjonuje system, który 
pozwala w ciągu kilku miesięcy przeszkolić 

pracowników, którzy potem wykonują czynności 
sanitarno-higieniczne, odciążając w ten sposób 
pielęgniarki. Między innymi takie rozwiązanie 
przedstawiałyśmy w Ministerstwie Zdrowia, ale 
nie spotkało się ono ze zrozumieniem - stwierdziła 
przewodnicząca. 

Stanowisko Związku - strona 17

Przewodnicząca OZZPiP 
Lucyna Dargiewicz: 
Uważamy, że system 
studiów wyższych 
dla pielęgniarek 
jest odpowiedni dla 
ówczesnego rozwoju 
medycyny. Nie 
powinno być powrotu 
do liceów i techników. 
Brakuje natomiast 
nauczycieli zawodu, 
którzy wprowadzaliby 
pielęgniarkę praktycznie 
w arkana jej pracy. 
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Co wydarzyło się w szczecińskim systemie opieki 
zdrowotnej, że lekarstwem ma być połączenie 
dwóch szpitali: przy ulicy Arkońskiej oraz w Zdu- 
nowie?

Bogusława Reszko-Szydłowska: Pomysł wy-
szedł od przedstawicieli Urzędu Marszałkowskie-
go, który jest organem założycielskim dla 14 placó-
wek ochrony zdrowia, w tym dla czterech szpitali 
w obrębie Szczecina, m.in. Specjalistycznego Szpi-
tala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-
-Zdunowie oraz Samodzielnego Publicznego Wo-
jewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy 
Arkońskiej w Szczecinie. 

Szpital w Zdunowie w 2014 roku przeszedł  
wielką metamorfozę – uruchomił nowo wybudo-
wane skrzydło, dzięki któremu powierzchnia  
szpitala powiększyła się o 80 proc. Nową część 

wybudowano z wielkim wysiłkiem, z licznymi kło-
potami i z kredytem. Ale w końcu wszyscy byliśmy 
dumni, że powstał nowoczesny szpital, z lądowi-
skiem dla helikopterów, przepięknym zespołem 
poradni, salami operacyjnymi i oddziałem ratun-
kowym SOR.

Jednak w kwietniu tego roku okazało się, że  
tzw. wymagalne zadłużenie Zdunowa wynosi  
ok. 25 mln zł. Marszałek województwa, Olgierd  
Geblewicz, podczas wymiany argumentów w me-
diach lokalnych z ówczesnym dyrektorem Zduno-
wa, prof. Tomaszem Grodzkim, zapowiedział połą-
czenie szpitali Zdunowo i przy Arkońskiej, który 
zresztą według ostatnich danych również jest za-
dłużony. Dlaczego właśnie z Arkońską, skoro 
w Szczecinie są cztery szpitale marszałkowskie 
– tego nie udaje się wyjaśnić.

O tym, czy konsolidacja szczecińskich szpitali przy 
Arkońskiej i Zdunowo jest już przesądzona  

i dlaczego większość załogi oraz związki 
zawodowe są przeciw, mówi Bogusława  

Reszko-Szydłowska, pielęgniarka, przewodnicząca 
Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP  

oraz członek zarządu regionu 
zachodniopomorskiego Ogólnopolskiego  

Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
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Musimy obronić 
nasz wyjątkowy szpital 
Musimy obronić 
nasz wyjątkowy szpital 

W Szczecinie są cztery szpitale  
należące do marszałka
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Jak ma wyglądać to połączenie?
- W praktyce jest to wchłonięcie jednego szpitala 

przez drugi. Zdunowo ma być przejęte, tzn. wykre-
ślone z KRS-u jako podmiot, czyli w tzw. obrocie 
prawnym będzie zlikwidowane. Urząd Marszał-
kowski twierdzi, że to konsolidacja. Ale tak na-
prawdę to jest konsolidacja przez likwidację 
podmiotu.

Co na to pracownicy szpitala w Zdunowie?
- Przeprowadzone zostało szybkie referendum, 

które pokazało, że 80 proc. załogi się nie zgadza  
– przy takich założeniach konsolidacji, jakie  
proponuje wydział zdrowia Urzędu Marszałko- 
wskiego. 

Urząd próbuje przekonać załogę do proponowa-
nego rozwiązania?

- Cały czas podkreśla się zadłużenie szpitala. 
Mówi się o wymagalnym zadłużeniu na poziomie 
25 mln zł, podczas gdy pod koniec sierpnia było to 
18 mln zł. Zadłużenie w znacznej mierze wynika 
z tego, że zbudowana w 2014 roku część zwiększa 
koszty eksploatacyjne. Brakuje planu restruktury-
zacyjnego, a potencjał szpitala nie jest w pełni wy-
korzystywany z powodu niewystarczających  
kontraktów z NFZ-etem, które narzucają limity 
świadczonych usług. Mamy tzw. nadwykonania, 
czyli usługi zrealizowane poza zawartymi w kontrak- 
cie umowami – w czerwcu ich wartość szacowano 
na 6 mln zł, a na koniec września na ok. 8 mln zł.

Dodatkowo uchwały zarządu województwa za-
chodniopomorskiego, pierwsza z grudnia 2015, 
zwiększyły dofinansowanie dla projektu indywi-
dualnego pod nazwą „Rozbudowa części środkowej 
budynku głównego wraz z dostosowaniem oddzia-
łów chirurgicznych do wymogów fachowo-sani-
tarnych w specjalistycznym Szpitalu im. prof.  
A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie” do wy-
sokości ok. 18 mln zł. Dostaliśmy z tego 8 mln zł, 
a Urząd Marszałkowski nie przekazuje kolejnych 
10 mln zł. W związku z uzasadnionym podejrze-
niem o popełnieniu przestępstwa przez osoby od-
powiedzialne ze strony zarządu województwa, 
polegającego na niedopełnieniu obowiązku reali-
zacji uchwał, związki zawodowe Zdunowa złożyły 
zawiadomienie do prokuratury, bo nieprzekazanie 
środków to nieuregulowanie faktur proinwestycyj-
nych i ciągły wzrost odsetek.

Dlaczego marszałek województwa nie przekazuje 
pozostałych 10 mln zł?

- Oficjalnie nie wiadomo. Ostatnia wersja przed-
stawiana w mediach i na spotkaniu z pracownika-
mi jest taka, że środki otrzymamy po podjęciu 
uchwały o konsolidacji.

Odbyło się wiele spotkań związków zawodo-
wych szpitala w Zdunowie z marszałkiem woje-
wództwa. Była tam mowa o partnerskim połącze- 
niu szpitali. Jednak w pismach, które otrzymali-
śmy, nie napisano o równym, partnerskim połą- 
czeniu, tylko o tym, iż Zdunowo ma być przejęte  
z całym majątkiem i zobowiązaniami przez 
Arkońską.

Dlaczego Zdunowo tak walczy o to, żeby nie po- 
łączyć się z Arkońską?

- Zdunowo ma historię zaczynającą się od 1915 
roku i jest wyjątkową placówką w regionie i na Po-
morzu Zachodnim. Oferujemy kompleksową dia-
gnostykę pulmonologiczną, od rozpoznania i lecze-
nia, przez pulmonologię zachowawczą do 
chirurgicznej i onkologicznej. Dodatkowo mamy 
wysoko specjalistyczną chirurgię klatki piersiowej 

z pododdziałem transplantologii płuc – w przypad-
ku przeszczepów płuc to druga taka placówka 
w Polsce. Mamy też wysoko specjalistyczne od-
działy ortopedyczne, nowoczesny SOR itd. Przez 
lata z sanatorium gruźliczego staliśmy się szpita-
lem wysoko specjalistycznym, wykonującym usłu-
gi na najwyższym poziomie.

A teraz nie mamy żadnej pewności, co z nami 
będzie. Nie wiemy, jak będzie wyglądała restruktu-
ryzacja, finansowanie placówek, jak będzie budo-
wana sieć szpitali. Na razie wiemy tylko, choć bez 
konkretów, że najważniejsza przy tworzeniu sieci 
szpitali ma być onkologia i pulmonologia. 

To chyba dobra informacja dla Zdunowa.
- Tylko że niewiele wiadomo. Dodatkowo wszyst-

ko dzieje się błyskawicznie, a to oznacza, że wszel-
kie plany, ustalenia, zmiany przygotowywane są 
bez głębokich analiz. Tylko cztery miesiące minęły 
od pomysłu konsolidacji do momentu, kiedy zwró-
cono się do nas z prośbą o ustosunkowanie się do 
projektu uchwały w tej sprawie, która w listopadzie 
ma być przedstawiona na Sejmiku Zachodnio- 

Wszystko dzieje się zbyt 
szybko, bez rzetelnej analizy 
ekonomicznej”
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pomorskim. To zdecydowanie za mało czasu, żeby 
zrobić to rzetelnie, przeprowadzić dogłębne kon-
sultacje i stworzyć dobry projekt.

- Dlaczego akurat połączenie z Arkońską budzi tyle 
negatywnych emocji?

- Szpital przy Arkońskiej też ma problemy finan-
sowe, mają je właściwie niemal wszystkie szpitale 
i wcale nie wynika to ze złego zarządzania. Na 
przykład w Zdunowie po rozbudowaniu szpitala 
o 80 proc. wzrósł potencjał, ale nie zwiększył się 
kontrakt z NFZ-etem.

Naszym zdaniem łączenie szpitali z problemami 
finansowymi niewiele pomoże. Nie chcemy też 
zatracić naszej renomy, marki i dorobku, na które 
pracowaliśmy wiele lat. Ważny jest również rynek 
pracy - jesteśmy jednym z większych zakładów 
pracy w prawobrzeżnej części Szczecina, zatrud-
niającym wiele osób z okolicznych miejscowości. 
Nie wiemy także, czy konsolidacja jest dobra dla 
szpitala przy Arkońskiej, tam też pojawiają się oba-
wy pracowników, a związki zawodowe nie wyra-
żają aprobaty.

Czyli zdaniem związków zawodowych wszystko 
dzieje się zbyt szybko, a ustalenia są pobieżne?

- Mamy wprawdzie zapewnienie marszałka, że 
szpitale będą funkcjonowały dobrze, że wzrośnie 
kontrakt z NFZ-etem, ale przecież w planach refor-
my ochrony zdrowia w Polsce jest rozwiązanie 
NFZ-etu, więc to są zapewnienia na wyrost. My, 
pracownicy, nie znamy żadnych szczegółów i to 
jest dla nas nie do przyjęcia. Zwłaszcza że jesteśmy 
przekonani, że po wprowadzeniu planu napraw-
czego Zdunowo może funkcjonować samodzielnie. 
Zapowiada się zwolnienia: pracę ma stracić 68 
osób, głównie pracownicy administracji i technicz-
ni. Mówi się o programie dobrowolnych odejść, 
tylko że dotyczy to szpitala przy Arkońskiej. Czarny 
scenariusz przewiduje zwolnienia nawet 160 
pracowników. 

Jest za dużo pytań, a za mało szczegółów. Chce-
my znać analizy dotyczące funkcjonowania każdej 
komórki organizacyjnej. Chcemy żywo uczestni-
czyć w naprawie placówki. Wygląda jednak na to, 
że narzucone tempo i przekaz informacji mogą 
doprowadzić do szkodliwej w rezultacie 
konsolidacji.

Jakie rozwiązania zaakceptowałyby związki 
zawodowe? 

- Na pewno potrzebna jest weryfikacja audytu 
szpitala. Oprócz tego trzeba dokładnie przyjrzeć się 
finansom Zdunowa. Konieczny jest też fachowy 
plan restrukturyzacji. No i wreszcie warto chwilę 
przeczekać nadchodzący okres zmian w całej 

ochronie zdrowia, bo nie wiadomo, jak to wszystko 
będzie funkcjonowało. Boimy się, aby w tym po-
śpiechu i bałaganie nie zmarnować dorobku na-
szego wyjątkowego szpitala.

 
Co gwarantowałoby osiągnięcie porozumienia?

- Powtarzam: to wszystko dzieje się zbyt szybko. 
Dobrze byłoby przeanalizować różne warianty. Na 
przykład dlaczego spośród czterech szpitali, któ-
rych organem założycielskim jest Urząd Marszał-
kowski, połączone mają być właśnie te dwa? Co by 
było, gdyby połączyć je w innym układzie? Albo czy 
lepiej to zrobić teraz, czy później?

Druga sprawa to informacja. Nic nie wiadomo na 
pewno. A my nie chcemy, żeby pracownicy żyli w 
stresie.

Jak w tym wszystkim widzą swoją rolę związki 
zawodowe?

- Przekazujemy załodze na bieżąco dokumenty 
i nasze opinie. Mamy wsparcie pracowników. Zło-
żyliśmy zawiadomienie do prokuratury. Zależy 
nam przede wszystkim na tym, żeby obronić miej-
sca pracy i dorobek szpitala w Zdunowie.

Od czerwca wśród pracowników pojawiały się 
głosy nawołujące do protestów. Staraliśmy się 
uspokajać nastroje poprzez dialog i przekazywanie 
dokumentów. Jednak zmęczenie sytuacją i bra-
kiem zadowalającego rozwiązania wpływa na na-
stroje pracowników. Jeżeli będą chcieli wyrazić 
niezadowolenie i protestować, nie będziemy prze-
szkadzać, wręcz odwrotnie.

Zdunowo jest wyjątkową 
placówką w regionie i na  
Pomorzu. Pracownicy boją 
się, że po połączeniu straci 
swoją renomę

”
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NIC O NAS BEZ NAS  
Projekt zmian w systemie kształcenia przeddy-
plomowego pielęgniarek przekazany do ministra 
edukacji wraz z projektem znian ustawowych nie 
był  przygotowany w porozumieniu z głównymi 
adresatami tych zmian, czyli pielęgniarkami.

TYTUŁ PRAWNIE CHRONIONY   
Pielęgniarstwo współcześnie to samodzielna pro-
fesja medyczna o wysokim poziomie kompetencji 
i kształcenia, a jednocześnie zawód zaufania pub-
licznego, mający kluczowe znaczenie dla bezpie- 
czeństwa zdrowotnego Polaków. Tytuł zawodowy 
pielęgniarki jest prawnie chroniony i nie może 
być utożsamiany z grupą zawodową  personelu 
przygotowanego do zadań pomocniczych

WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE  
PIELĘGNIAREK 
- BEZPIECZNIEJSZY PACJENT   

Wyższy poziom kształcenia oraz coraz szersze 
kompetencje pielęgniarek gwarantują bezpie- 
czeństwo pacjenta , co powinno być kluczowym 
kryterium w planowanych zmianach

Stanowisko OZZPiP w sprawie kształcenia pielęgniarek 

Pielęgniarki nie chcą powrotu do systemu 
kształcenia z lat. 50., kiedy do zdobycia 

zawodu wystarczały kursy,  
a potem 70. - kiedy pielęgniarstwa uczono  

w liceach i technikach.  Nie chcą znów  
stać się personelem pomocniczym.  
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Chcemy studiów, 
nie liceów 
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W wolnej chwili18

Jesienią organizm produkuje dużą ilość melato-
niny, czyli hormonu, który odpowiada za senność 
i apatię. Brakuje słońca wspomagającego produkcję 
serotoniny - hormonu szczęścia. 

Naprawdę warto w tym okresie trochę się poroz-
pieszczać, choćby podjadając słodycze. Rosnąca 
waga? No to może mniej słodyczy, ale za to... 

LAMPY PIĘKNE  
I LECZNICZE

Na jesienną chandrę pomaga terapia światłem. 
Na rynku dostępne są specjalne lampy, które imi-
tują naturalne światło! Im więcej światła, tym nasze 
samopoczucie będzie lepsze. A ponieważ lampy 
dodają wnętrzom klimatu, można połączyć przy-
jemność zakupów z satysfakcją urządzania wnętrz 
i terapią. 

GRZANIEC W MIŁYM 
TOWARZYSTWIE

Świetnym sposobem jest grzane wino, które roz-
grzeje nas w chłodne dni, a spożywane w miłym 
towarzystwie z pewnością poprawi humor 
i wzmocni układ odpornościowy, oczyszczając go 
z toksyn! Najlepiej do grzańca dorzucić pokrojone 

pomarańcze i goździki. Dzięki temu nie tylko 
poprawimy swoje samopoczucie, ale także 

będziemy zrelaksowani, co z pewno-
ścią ułatwi nam zasypianie.

ŚPIJ, ILE SIĘ DA
Kiedy śpimy, organizm odpoczywa i regeneruje 

się na kolejny dzień. A jesienią zapotrzebowanie 
na sen jest większe niż latem. Warto więc słuchać 
organizmu i wysypiać się. Eksperci ostrzegają jed-
nak, by nie ucinać sobie drzemki w ciągu dnia! 
Może to pogłębić złe samopoczucie i sprawić, że 
będziemy ciągle zmęczeni i ospali. Na dodatek 
śpiąc w dzień, możemy mieć problemy z zasypia-
niem w nocy.

BIEGAJ, JEDZ CYTRUSY  
I KISZONĄ KAPUSTĘ

Zamiast łykać witaminy, jedz produkty, które je 
zawierają. Twój organizm tak woli.

 Witaminy wpływające korzystnie na nasz układ 
odpornościowy to przede wszystkim  A, C i wita-
miny z grupy B. Są one podstawą diety poprawia-
jącej system immunologiczny.

WITAMINA A NA DOBRY WZROK
Poza dobroczynnym wpływem na wzrok, włosy, 

skórę i paznokcie chroni nabłonek układu odde-
chowego przed drobnoustrojami. Uszczelnia błonę 
śluzową. Dzienne zapotrzebowanie ludzkiego or-
ganizmu na witaminę A szacuje się na około 1 mg. 
Zawierają ją: mleko, jaja, ryby, wątróbka, marchew-
ka, dynia, masło, szpinak, papryka. 

WITAMINA B NA ODPORNOŚĆ
Witamina B6 jest niezbędna do produkcji prze-

ciwciał, B2 znacząco zwiększa odporność organi-
zmu. Wszystkie witaminy z tej grupy wspomagają 
organizm w walce z chorobą. Można je znaleźć 
w m.in. mięsie, orzechach, warzywach, rybach, ki-
szonej kapuście, roślinach strączkowych, droż-
dzach i produktach pełnoziarnistych.

WITAMINA C – SZYBCIEJ WYZDROWIEJESZ
Witamina C pobudza do pracy układ odporno-

ściowy. A jeśli już zachorujemy, wspomaga orga-
nizm, łagodząc infekcję, pomaga także zwalczyć 
katar. Witaminę C znajdziemy w: owocach 

Nie daj się jesieni 
Zimno, mokro, nie chce się wyjść z domu i jakoś tak robi się niefajnie. To nic innego 
jak jesienna chandra. Na szczęście są na nią sposoby.
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cytrusowych, aronii, żurawinie, brokułach, natce 
pietruszki, kiszonej kapuście.

Poza dietą bogatą w witaminy dla budowy sił 
obronnych organizmu ważny jest ruch, który po-
budza do pracy układ immunologiczny. 

O tej porze roku nie zawsze można znaleźć świe-
że owoce i warzywa, dlatego warto sięgnąć po mro-
żonki. Kupując je, sprawdzaj datę produkcji i unikaj 
mrożonek zbitych w jedną bryłę, bo to oznacza, że 
były kilkakrotnie rozmrażane i zamrażane. 

Postaraj się pić mniej kawy i herbaty, które wy-
płukują z organizmu żelazo i magnez, ale nie zapo-
minaj o błonniku, bo pomaga usunąć z organizmu 
toksyny. 

Nie daj się jesieni 
TO NA PEWNO WARTO JEŚĆ 

Czosnek - ma właściwości 
antywirusowe, 
zapobiega przeziębieniom, 
mówi się o nim „naturalny 
antybiotyk”

Cebula - związki zawarte 
w tym warzywie mają właści-
wości bakteriobójcze

Miód - zawiera witaminy 
B i C, magnez, wapń, sód, 
mangan i potas, ma też 
właściwości antyseptyczne

Czarna porzeczka 
- bogate źródło antyoksy-
dantów

Aloes - właściwości  
przeciwzapalne, antybakteryj- 
ne i antygrzybiczne

Żurawina - wspomaga 
odporność, działa przeciw-
gorączkowo i wzmacniająco, 
antybakteryjnie, świetna przy 
zapaleniu pęcherza

Tran - dzięki zawartości 
nienasyconych kwasów 
tłuszczowych oraz obecności 
witamin A i D wpływa dodatnio 
na system odpornościowy or-
ganizmu

Katar, lekki ból głowy nie  
powinny przeszkodzić  
w bieganiu. Trening jest 
nawet wskazany, bo pozwala 
utrzymać formę i poprawić 
samopoczucie. Oddychanie 
ułatwi nawilżający spray  
do nosa na bazie roztworu 
soli morskiej dodatkowo  
zawierający olejki eteryczne.

”
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Podczas kataru, wydmuchując nos 
nieprawidłowo, można nabawić  
się zapalenia zatok. Trzeba się 
nauczyć wydmuchiwać nos  
prawidłowo - każde nozdrze  
osobno i niezbyt mocno.

”

DOMOWE SPOSOBY  
NA PRZEZIĘBIENIE

WYCIĄG Z CZARNEGO BZU 
Jagody czarnego bzu mają właściwości prze-

ciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwbólowe. 
Sok uszczelnia naczynia krwionośne. Czarny bez 
działa napotnie, obniża podwyższoną temperaturę, 

działa wykrztuśnie, uła-
twia oczyszczenie oskrze-

li z zalegającej w nich wy-
dzieliny, łagodzi kaszel. 

W owocach są witami-
ny C, A, a także sole 

mineralne 
wzmacniają-

ce organizm.

NASIONA LNU NA SUCHY KASZEL 
 Łyżeczkę siemienia zalać szklanką wody, goto-

wać przez 10 minut. Kiedy ostygnie, dodać łyżkę 
miodu, pić dwa razy dziennie. Nie należy jednak 
przesadzać. Śluz zawarty w lnie powleka ścianki 
przełyku i żołądka, chroniąc je przed drażniącymi 
substancjami,  ale tym samym utrudnia 
wchłanianie. 

GORĄCE MLEKO Z MASŁEM I MIODEM 
Ciepłe, słodkie mleko to od pokoleń polecana 

i stosowana mikstura podczas przeziębienia. Jeśli 
jednak miód trafi do mleka cieplejszego niż 40 st. C, 
wówczas traci swoje cudotwórcze właściwości. 
Wysoka temperatura powoduje uszkodzenie en-
zymów, które mają właściwości prozdrowotne. 
Ciepło „zabija” nadtlenek wodoru działający anty-
bakteryjnie, a także olejki eteryczne i flawonoidy 

POSIEKANY CZOSNEK,  
SYROP Z CEBULI 
Zarówno czosnek i cebula mają działanie antysep-
tyczne. Oznacza to, że niszczą drobnoustroje. Cebu- 
la, dzięki temu, że zawiera aktywne związki siarki, 
ma też działanie bakteriobójcze. Obecna w czosn-
ku allicyna ma podobne właściwości do penicyliny. 
Jednak zarówno w przypadku cebuli, jak i czosnku 
należy zachować umiar. Przedawkowanie czosnku  
i cebuli może podrażnić żołądek. 
Jeśli jednak np. syrop z cebuli będziecie stosować 
z umiarem - na pewno pomoże. Oto przepis.

Składniki:
   2 duże cebule
   cytryna
   miód (10 łyżek)

Przygotowanie:
Posiekaj drobno 
obrane cebule 
i włóż do sporego 
naczynia. Wyciśnij 
sok z jednej 
cytryny i zmieszaj 
z 10 łyżkami 
miodu - zalej tym 
pokrojoną cebulę. 
Naczynie przykryj 
i zostaw przez dobę 
w ciepłym miejscu. 
Gotową miksturę 
przelej przez sitko. 

wspomagające odporność. Miód dodawany do go-
rącego mleka staje się bezwartościowy. 

PŁUKANKI NA GARDŁO 
Przygotowanie ich wymaga trochę czasu, ale 

pomagają: odkażą drogi oddechowe i złagodzą ból 
gardła. Może to być szałwia i rumianek - zioła trze-
ba zaparzyć zgodnie z przepisem, a kiedy ostygną 
- płukać nimi gardło.

Pomoże też olejek z drzewa herbacianego - 2-3 
krople na pół szklanki ciepłej wody.

Roztwór soli kuchennej - na szklankę ciepłej 
wody łyżeczka soli. Trzeba płukać co najmniej czte-
ry razy dziennie.
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SKŁADNIKI: 
   1/2 kg wieprzowiny (cielęciny lub kurczaka)
   1 porcja włoszczyzny z kapustą
   1 cebula
   1 szklanka drobnej białej fasoli
   2 buraki
   5 ziemniaków
   1 czubata łyżka przecieru pomidorowego
   1 szklanka gęstej śmietany
   1 pęczek koperku
   sól

   pieprz
   cukier
   sok cytrynowy
   nieco masła

Spo sób przy go to wa nia: 
Zalej fasolę letnią wodą, odstaw na noc. Odcedź, 
zalej świeżą wodą, ugotuj. Mięso włóż do garnka, 
wlej tyle zimnej wody, aby było przykryte, gotuj, 
aż będzie miękkie. Pod koniec gotowania posól. 
Odmierz 2 litry mięsnego wywaru, wlej do garnka, 
dodaj starte na grubej tarce warzywa (marchew, 

seler i pietruszkę), posiekaną cebulę i pora. 
Zagotuj, dodaj starte na grubej tarce buraki. Gdy 
będą prawie miękkie, włóż obrane i pokrojone  
w kostkę ziemniaki, a po kilku minutach pokrojoną 
w paski kapustę. Gdy wszystkie składniki będą 
miękkie, dodaj nieco masła, przypraw do smaku 
sokiem cytrynowym, przecierem, solą, pieprzem 
i cukrem. Włóż fasolkę, pogotuj jeszcze przez 
chwilę. Wlej śmietanę, dodaj posiekany koperek 
i wymieszaj. Możesz jeść od razu, ale barszcz 
najlepiej smakuje po odgrzaniu.FO
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Barszcz ukraiński trakto-
wany jest na Ukrainie 
niemal jako danie naro-
dowe. Jako symbol naro-

dowej strawy stał się ulubioną 
i modną zupą zamożnych elit 
ukraińskich. Barszcz, choć czę-
sto pod inną nazwą, znają rów-
nież kraje skupione wokół Kar-
pat. Zupy różnią się oczywiście 
jakimiś składnikami (zawsze 
muszą być buraki i kapusta).

Barszcz  
ukraiński

Rozgrzewający i sycący zarazem - barszcz ukraiński 
to prawdziwy hit wśród jesiennych zup. Podobnie jak 
bigos - najlepiej smakuje odgrzewany.
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SKŁADNIKI: 
   ciasto francuskie (lub kruche)

Nadzienie:
   400 g miąższu dyni
   130 g pora
   130 g sera typu roquefort
   2 jajka + 1 żółtko
    ok. 5 łyżek gęstej śmietany
   2 łyżki oliwy
   sól

   pieprz
   chilli w proszku
   do posypania 2-3 łyżki startego parmezanu

Spo sób przy go to wa nia: 
Piekarnik rozgrzewamy do 200 st. Foremkę  
(o śr. 24-26 cm lub prostokątną 20x30 cm) smaru-
jemy tłuszczem lub wykładamy pergaminem, prze-
kładamy do niej ciasto i nakłuwamy je widelcem. 
Przykrywamy papierem do pieczenia, obciążamy 

(np. fasolą) i zapiekamy ok. 10 minut. Dynię gotuje-
my na parze, następnie miąższ dobrze rozcieramy 
i studzimy. Pozostawiamy na sicie do odsączenia. 
Pora myjemy i kroimy w cienkie paski, dusimy na 
oliwie kilka minut, aby zmiękł. Ser kroimy na małe 
kawałki, dodajemy dynię, por, roztrzepane jajka, 
żółtko oraz śmietanę. Doprawiamy do smaku solą, 
pieprzem, chilli i starannie mieszamy. Następnie 
wlewamy nadzienie na podpieczony spód, posypu-
jemy startym parmezanem i pieczemy ok. 35 min. FO
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Dynie dzielą się na dwie 
główne kategorie: jadalne 
i ozdobne. Oprócz po-
marańczowych są odmia-

ny białe, niebieskawe i czerwona 
europejska.
Pierwsze ciasto dyniowe przy- 
rządzili osadnicy w Ameryce. Dy-
nię wydrążyli, wypełnili miodem, 
mlekiem i przyprawami, a następ-
nie upiekli. 
Obecnie za dyniową stolicę świata 
uważa się Morton w stanie Illinois 
w USA. 

W wolnej chwili

Tarta z dynią   
i niebieskim serem

Nie tylko jest zdrowa, smaczna  
i niezbyt kaloryczna, ale także  
stała się symbolem Halloween. 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10  
utworzą rozwiązanie. 
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Sekretariat:  
Małgorzata Krzemińska

adres e-mail: biuro@ozzpip.pl 
telefon: (22) 504 42 67 

fax: (22) 504 42 54 || (22) 504 42 69

Asystentka Przewodniczącej:  
Aleksandra Ferfecka

adres e-mail: przewodniczaca@ozzpip.pl 
telefon: (22) 504 42 67 

fax: (22) 504 42 54 || (22) 504 42 69

Księgowość:  
Barbara Świerczyńska
adres e-mail: ksiegowosc@ozzpip.pl 
telefon: (22) 504 42 71 
fax: (22) 504 42 54 || (22) 504 42 69

Dział Rejestru:  
Janusz Stachulski
adres e-mail: rejestr@ozzpip.pl 
telefon: (22) 504 42 67 
fax: (22) 504 42 54 || (22) 504 42 69

Biuro Zarządu Krajowego  OZZPiP
ul. Podwale 11, 2. piętro, 00-252 Warszawa

Przewodnicząca Zarządu Krajowego:
Lucyna Dargiewicz
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