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Lucyna Dargiewicz laureatką nagrody im. Haliny Krahelskiej

W dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie 
Przewodnicząca OZZPiP p. Lucyna  

Dargiewicz otrzymała nagrodę im. Haliny  
Krahelskiej.
 
Jest to nagroda przyznawana przez Głównego Inspektora 
Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń 
zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, 
wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych tech-
nik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także populary-
zacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.

Co spowodowało, że zainteresowała się Pani 
działalnością związkową?

- Troska o drugiego człowieka, którą wyniosłam 
z domu. Miałam troje rodzeństwa, więc opie-
ka nad innymi jest dla mnie naturalna. Byliśmy 
wychowywani w duchu patriotyzmu i empatii. 
Mój zawód również wiąże się z niesieniem po-
mocy. Pacjenci są dla mnie najważniejsi. Istotne 
są dla mnie też problemy wszystkich pielęgniarek  
i położnych. Wynagrodzenia w tych za-
wodach zawsze były niskie, musiał więc 
znaleźć się ktoś, kto miałby odwagę mówić o 
tym głośno. Ja ją miałam! Pielęgniarki kończą 
studia, robią specjalizacje, obowiązków przy-
bywa... a wynagrodzenia nie wzrastają. 
Świadomość tego była impulsem do działania.
 
Jakie obecnie są cele związku zawodowego 
pielęgniarek?

- Statutowe cele OZZPiP realizuję poprzez 
wyznaczenie odpowiednich zadań. Po pierwsze 
– wprowadzenie Związku do struktur europej-
skich, możliwość skorzystania z orzecznictwa 
sądów europejskich, udział we współtworzeniu 
prawa na poziomie międzynarodowym. Po 
drugie – chcemy rozbudować biuro prawne 
przy Zarządzie Krajowym OZZPiP. W do-
bie przekształceń zakładów pracy pielęgniarki 
otrzymają w nim pomoc.  Ponadto: większa  
promocja zawodu. Musimy do niego zachęcać: 
jeśli tego nie zrobimy, to pielęgniarek nie będzie. 
Obecnie w Polsce w przedziale wiekowym 21-25 lat 
w zawodzie pielęgniarskim jest niecałe 2% kobiet.

Jak wyglądają warunki pracy białego personelu 
na tle innych pracowników zrzeszonych w Forum 
Związków Zawodowych? 

- To zawód pełen wyzwań. Nad bólem  
i cierpieniem pacjentów niekiedy nie da się zapa-
nować, zdarzają się nawet przypadki agresji wobec  
personelu, ale powinnyśmy mieć do pacjentów  
podejście całościowe, dlatego pewnych zachowań  
nie bierzemy pod uwagę. A od pielęgniarki wymaga 
się wiele - stałego zaangażowania, uśmiechu i wspar-
cia. Zdarzają się sytuacje, kiedy na kilkudziesięcio-
osobowym oddziale jest tylko jedna pielęgniarka.  
To obrazuje, jak trudny bywa ten zawód. 

Czy po transformacji gospodarczej warunki pracy 
pielęgniarek poprawiły się czy pogorszyły?

- Oczywiście poprawiły się warunki BHP, zakłady 
opieki zdrowotnej zostały dostosowane do  
wymogów unijnych: pracujemy przy lepszej jakości 
sprzęcie, wzrosła ilość metrów kw. przypadających 
na jedno łóżko.. Ale z prawem pracy jest znacznie 
gorzej. Kiedyś niewyobrażalnym było niestosowanie 
kodeksu pracy w zakładzie. Obecnie coraz częściej 
umowy o pracę zastępowane są umowami cywil-
noprawnymi, niegwarantującymi bezpieczeństwa  
zawodowego. Przy niskich wynagrodzeniach  
powoduje to, że pielęgniarka, aby utrzymać swoją 
rodzinę, musi pracować na kilka etatów. Słyszałam 
o przypadkach, kiedy pielęgniarki pracowały  
500 godzin w miesiącu. To powoduje przeciążenie 
pracą. Efekt? Pielęgniarki emigrują z kraju.  
A wynagrodzenia  za granicą bywają nawet kilkukrot-
nie wyższe niż w Polsce…
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SŁOWO OD PRZEWODNICZĄCEJ

Zogromną radością oddaję w Wasze 
ręce pierwszy numer biuletynu 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych „ W Pigułce”.  
 
  

 „W pigułce” staramy się przybliżyć 
najważniejsze problemy dotyczące 
środowiska zawodowego pielęgniarek 
i położnych oraz szczegóły działalności 
Zarządu Krajowego OZZPiP. 
 Oprócz informacji stricte mery-
torycznych, w myśl zasady, iż nie samą 
pracą żyje człowiek, chcemy także 
dać Państwu chwilę oddechu między  
licznymi obowiązkami, abyście się mogli 
oderwać  od problemów, z którymi jako 
pielęgniarki i położne stale się zmagamy.

 
 Kończący się rok obfitował w 
niezwykle niekorzystne wydarzenia dla 
naszego środowiska zawodowego: brak 
porozumień ze stroną rządową w sprawie 
zmiany rozporządzenia Ministerstwa  
Zdrowia dotyczącego minimalnych norm 
zatrudnienia, nowelizacja ustawy o za-
wodach pielęgniarki i położnej, fala pro-
testów  która rozprzestrzenia się już na 
cały kraj. We wszystkich tych sprawach 
wraz z Członkami Zarządu Krajowego  
kierujemy niezliczone ilości pism do 
władz państwowych, które spotykają się 
niestety z nikłym odzewem. Uczestniczy-
my  w komisjach sejmowych, interweniu-
jemy przesyłając stanowiska, a wszystko 
to w obronie interesów i godności nie 
tylko Członków naszego Związku, ale 
wszystkich pielęgniarek i położnych.

W nadchodzącym Nowym Roku 
życzę Wam i Waszym Rodzinom, 

aby kolejne miesiące przyniosły rozwiązanie 
problemów zawodowych, 

o co będziemy nieustannie zabiegać.
 

A w życiu osobistym spełnienia marzeń 
i wszelkich pomyślności.

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
upłyną w radosnej atmosferze pełnej domowego ciepła.
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Przewodnicząca OZZPiP
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SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ZDROWIA: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
W SPRAWIE MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ZDROWIA POŚWIĘCONE “CZARNEJ I BIAŁEJ LIŚCIE LEKÓW”

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ZDROWIA WS. PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZATRUDNIONYCH
W INSTYTUTACH NAUKOWO - BADAWCZYCH

POSIEDZENIE PREZYDIUM OZZPiP

POSIEDZENIE KONFEDERACJI ZWIĄZKOWYCH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ 

STANOWISKO OZZPIP W SPRAWIE EXPOSE PREMIER EWY KOPACZ

POSIEDZENIE PREZYDIUM FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

SPOTKANIE SIECI MŁODYCH ZWIĄZKOWCÓW CEYTUN

KONFERENCJA W MINISTERSTWIE PRACY DOTYCZĄCA  POLITYKI SENIORALNEJ

POSIEDZENIE PREZYDIUM FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

POSIEDZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP

KONFERENCJA “EUROPEJSKIE PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE”

5 WRZEŚNIA 2014 

15 WRZEŚNIA 2014 

8 PAŹDZIERNIKA 2014 

6 PAŹDZIERNIKA 2014 

9-10 PAŹDZIERNIKA 2014

1 PAŹDZIERNIKA 2014

30 WRZEŚNIA 2014

3 PAŹDZIERNIKA 2014

17 WRZEŚNIA 2014 

22 WRZEŚNIA 2014 

23 WRZEŚNIA 2014

11-12 WRZEŚNIA 2014 

WIADOMOŚCI Z ZARZĄDU KRAJOWEGO 1(1)
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WAŻNE  STANOWISKA OZZPIP

Warszawa, 1 października 2014 r. 
ZK-1571/VII/2014 

Pani
Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej 

S T A N O W I S K O
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek  

i Położnych w Warszawie
w sprawie expose Premiera Rządu RP Pani Ewy Kopacz  

 Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku  
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie – 
po zapoznaniu się z treścią dzisiejszego expose nowego Premiera 
Rządu RP Pani Ewy Kopacz  - jesteśmy zmuszeni przedstawić n/w 
stanowisko:

 Nasza organizacja związkowa reprezentuje i broni  
interesów grupy ponad 80 tysięcy członków wykonujących w 
Polsce zawód pielęgniarki i położnej. Liczyliśmy i oczekiwaliśmy, 
że obecny Premier – pełniący przez prawie pięć lat funkcję  
Ministra Zdrowia – jako jeden z głównych priorytetów do 
rozwiązania w najbliższych miesiącach potraktuje problemy 
służby zdrowia. Tymczasem w expose Pani Premier podniosła 
jedynie konieczność wdrożenie pakietów kolejkowego 

i onkologicznego. W ocenie Pani Premier rozwiązaniem  
wszystkich problemów służby zdroia to skrócenie kolejek  
w szpitalach  i przychodniach, a to będzie możliwe i realne,  
gdy Państwo zapewni łatwiejszy dostęp do lekarzy. Pani Premier 
twierdzi, że znalazła na to cudowne rozwiązanie bo znalazła w 
budżecie państwa dodatkowe środki za które Państwo sfinansuje  
specjalizacje 3,5 tys. lekarzy rezydentów, absolwentów uczelni 
medycznych z lat 2012-2015. 

 Czyli mamy kolejną zapowiedź kierowania  
olbrzymich środków finansowych do grupy zawodowej lekarzy.  
Pytamy się zatem gdzie w służbie zdrowia znajduje się grupa  
zawodowa pielęgniarek i położnych? Czy Pani Premier zapomniała, 
że bez poświęcenia i pracy tej grupy zawodowej przeznaczanie 
dalszych, kolejnych środków finansowych tylko dla grupy  
zawodowej lekarzy nic nie da? 

 Pielęgniarki i położne jako zawód medyczny są  
marginalizowane. Nie ma ich w systemie kontraktowania 
świadczeń przez NFZ, a zatem pracodawcy mają najprostszą 
drogę do uzyskania oszczędności kosztem właśnie pielęgniarek 
i położnych. Słyszymy, że rozważa się kolejne poszerzenie 
uprawnień i obowiązków zawodowych naszej grupy zawodowej 
(choćby prawo wystawiania recept). Gdzie zatem Pani Premier 
ma zabezpieczone środki finansowe w budżecie Państwa na  
wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych? Jakie rozwiązania 
zamierza wprowadzić w zakresie przestrzegania norm zatrudnie- 

nia i czasu pracy pielęgniarek i położnych oraz w jaki sposób 
Rząd RP na którego czele stoi zamierza zachęcić młode osoby 
do wiązania swojej przyszłej kariery zawodowej z zawodem 
pielęgniarki i położnej? Jakie mechanizmy zamierza wprowadzić 
Rząd RP, aby powstrzymać falę migracji naszych koleżanek za 
granicę, gdzie szukają godziwej i dobrze wynagradzanej pracy?  
W jaki sposób Rząd RP zamierza zabezpieczyć kształcenie 
młodzieży w zawodzie pielęgniarki i położnej.
 
 Jesteśmy rozczarowani pominięciem w expose w/w 
kwestii. Jako Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz poznała  
problemy i obawy naszego środowiska. Powinna to rozumieć 
także jako kobieta, bo jest powszechnie wiadome, że nasz zawód 
jest zdominowany przez kobiety. 
 
 Górnicy z jednej kopalni zaprotestowali i od razu 
Pani Premier znalazła środki finansowe na ratowanie kopalni. 
Wykazała się też empatią w stosunku do żon protestujących 
górników, a problem górnictwa podniosła do rangi jednego z naj-
istotniejszych problemów do rozwiązania w wygłoszonym expose. 
Czy zatem jedynym rozwiązaniem jest przeprowadzenie ogólno-
polskich protestów i ograniczenie działalności Szpitali, aby Pani 
Premier zechciała pochylić się nad kompleksowym rozwiązaniem  
problemu chronicznego niedofinansowania świadczonej pracy 
przez pielęgniarki i położne? Nie można tego problemu rozwiązać 
w sposób cywilizowany, tylko każdorazowo wyszarpując  
strajkami i protestami podwyżki płac.
 

 Posłowie będą mieli obecnie czas na zadawanie pytań. 
Apelujemy zatem o poruszenie w pytaniach kwestii jakie podno-
simy, aby przymusić Rząd RP do działania także na rzecz grupy 
zawodowej pielęgniarek i położnych.

Do wiadomości:
1)  Marszałek Sejmu
2)  Marszałek Senatu
3)  Kluby Parlamentarne
4)  Minister Zdrowia 

WAŻNE  STANOWISKA OZZPIP
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VII NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW OZZPIP

KONFERENCJA O EUROPEJSKIEJ PŁACY MINIMALNEJ I UMOWACH ZBIOROWYCH EKZZ 

POSIEDZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP

KONFERENCJA “JANUSOWE OBLICZE RYNKU PRACY”

KONFERENCJA „POLSKA 2015-2025. ZADANIA NA ROK I KOLEJNE 10 LAT”

POSIEDZENIE PREZYDIUM OZZPIP

POSIEDZENIE PREZYDIUM FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

KONFRENCJA W MINISTERSTWIE PRACY „JAK OŻYWIĆ PRAWO UKŁADOWE”

POSIEDZENIE PREZYDIUM FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

SPOTKANIE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH W BIURZE INFORMACYJNYM  
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W WARSZAWIE 

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ZDROWIA Z PODSEKRETARZEM STANU ALEKSANDREM SOPLIŃSKIM 
I KONSULTANTAMI W DZIEDZINACH PIELĘGNIARSTWA 

23 - 24 PAŹDZIERNIKA2014 

27-29 PAŹDZIERNIKA  2014 

2-3 GRUDNIA 2014 

27 LISTOPADA 2014 

19 LISTOPADA 2014

7 LISTOPADA 2014

26 LISTOPADA 2014

3 LISTOPADA  2014 

4 LISTOPADA 2014 

5 LISTOPADA 2014

27 PAŹDZIERNIKA 2014 

WIADOMOŚCI Z ZARZĄDU KRAJOWEGO 2(1)

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

13-14 PAŹDZIERNIKA 2014 
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WAŻNE  STANOWISKA OZZPIP

Warszawa, 21 października 2014 r. 
ZK-1644/VII/2014 

Pan
Bartosz Arłukowicz

Minister Zdrowia

 Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku  
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wnoszę o pilne zaintereso-
wanie Pana Ministra kwestią braku prawnego uregulowania zasad 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w instytutach badawczych. 

 Ustawa o działalności leczniczej w art. 4 ust. 1 pkt. 4 
stwierdza, że instytuty badawcze, do których stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. 
U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 
1092) są także podmiotami leczniczymi. Jednak zgodnie z art. 
4 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej do instytutów badaw-
czych,  stosuje się, w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 30  
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych tylko część przepisów 
o działalności leczniczej tj. : 

1)   przepisy art. 3, art. 9-17, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 
24 ust. 1, 2 i 4, art. 25-36 - w zakresie świadczeń zdrowotnych  
i podejmowania działań w zakresie promocji zdrowia;

2)   przepisy art. 93-99 - w zakresie czasu pracy pracowników tych 
instytutów;
3)   przepisy art. 100-113 - w zakresie wpisu do rejestru  
podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
4)   przepisy art. 114-117 - w zakresie dotyczącym przekazywania 
środków finansowych;
5)   przepisy art. 118 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4, art. 119, art. 120 
oraz art. 122 - w zakresie dotyczącym kontroli pod względem  
medycznym.

 Jednocześnie art. 3 ustawy o instytutach badaw-
czych stwierdza, że instytut prowadzący badania nau-
kowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych  
uczestniczy w systemie ochrony zdrowia. Z kolei art. 39 ust. 
3 tej ustawy przewiduje, że instytuty prowadzące badania  
naukowe i prace rozwojowe w sferze związanej z ochroną 
zdrowia zatrudniają pracowników wykonujących zawody 
medyczne.

 OZZPiP zwraca uwagę na problemy podnoszone przez 
nasze środowisko związane ze świadczeniem pracy w instytutach 
badawczych. Obecnie nie obowiązują żadne normy określające 
minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych  
w instytutach badawczych, bowiem do instytutów nie ma  
zastosowania art. 50 ustawy o działalności leczni- 
czej. Brak tych uregulowań powoduje, że istnieją obecnie  
bardzo duże niedobory kadrowe w zatrudnieniu pielęgniarek

i położnych, w żaden sposób nie przystające do rzeczywistych 
potrzeb. Nikt też nie sprawdza i nie kontroluje wielkości  
oraz struktury zatrudnienia pielęgniarek i położnych w instytutach 
badawczych, a obecny stan stanowi realne zagrożenie dla życia  
i zdrowia pacjentów. Takiej kontroli nie prowadzi nawet  
Narodowy Fundusz Zdrowia, który kontaktuje świadczenia  
medyczne w instytutach badawczych, bez określania wymogów 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przy 
danych procedurach medycznych.

 W naszej ocenie konieczne jest wprowadzenie za-
wodu pielęgniarki i położnej do ustawy o instytutach medycznych  
poprzez umiejscowienie tej grupy zawodowej w systemie  
zatrudniania pracowników instytutów, z określeniem mini-
malnych norm zatrudnienia oraz z uwzględnieniem ich udziału  
w projektach badawczych realizowanych przez instytuty.

 Konieczne jest również ustawowe uregulowanie 
zasad wynagradzania naszej grupy zawodowej w instytutach  
badawczych, na poziomie adekwatnym do oczekiwań  
kontraktowych NFZ dot. wymaganych kwalifikacji i uprawnień 
zawodowych. 

 Mając powyższe na uwadze wnosimy o zorganizo-
wanie w Ministerstwie Zdrowia spotkania z Panem Ministrem, 
przy udziale naszych koleżanek zatrudnionych w instytutach 
badawczych celem bliższego przedstawienia w/w problemów 
oraz ustalenia możliwości prawnych oraz harmonogramu  
poprawy ich warunków pracy w instytutach badawczych.

Pism
o w

 spraw
ie praw

nego uregulow
ania zasad zatrudnienia pielęgniarek i położnych w

 instytutach badaw
czych
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STRAJK GŁODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU  

DWANAŚCIE PIELĘGNIAREK ZE SZPITALA W JASTRZĘBIU ZDRÓJ PRZEBYWAŁO  
NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM W PROTEŚCIE PRZECIWKO NISKIM ZAROBKOM

PROTEST PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W MIELCU

POWOŁANIE KOMITETU OBRONY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WOJEWÓDZTWA  
MAZOWIECKIEGO

PROTEST PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZPITALU MIEJSKIM W CZĘSTOCHOWIE

PROTEST PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZE SZPITALA REJONOWEGO W RACIBORZU

PIKIETA POD URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU

POWOŁANIE KOMITETU OBRONY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WOJEWÓDZTWA  
KUJAWSKO - POMORSKIEGO

PROTEST POD STAROSTWEM POWIATOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZE SZPITALA  
W WĄGROWCU

POWOŁANIE KOMITETU OBRONY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

STRAJK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZPITALU W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 
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W OBRONIE ZAWODU

Wiadomości z Regionów zdomino-
wały liczne informacje o protestach 
pielęgniarek i położnych w całej 

Polsce. 
 Na dzień dzisiejszy mamy zawiązane 
tzw. Komitety Obrony Pielęgniarek  
i Położnych w  województwach: pomorskim, 
mazowieckim i kujawsko – pomorskim. Poro-
zumienia o współpracy pomiędzy  Okręgową 
Izbą Pielęgniarek i Położnych a Zarządem 
Regionu OZZPiP zostały podpisane w woje-
wództwach małopolskim oraz lubelskim.
 Pierwszy KOPiP powstał 13 
października na Pomorzu, który 
zorganizował dniu 6 listopada 2014 r. pod 
Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku pro-
test pod hasłem „Tylko prawda nas wyle-
czy”. Głównymi postulatami akcji były: 
- podwyższenie płacy podstawowej  
o 1500 złotych brutto,
- poszanowanie godności zawodu  
pielęgniarki i położnej,
-   zwiększenie obsady pielęgniarskiej na 
oddziałach.
 Pielęgniarki i położne w przeciągu  
kilku godzin rozdały na ulicach Gdańska ok. 
20 tys. ulotek informujących o powodach 
akcji. Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych poparł działania 

komitetu, a przedstawiciele Zarządu 
Krajowego z Przewodniczącą OZZPiP  
p. Lucyną Dargiewicz na czele uczestniczyli  
w proteście. 

 KOPiP województwa mazowiec- 
kiego został powołany w dniu 4 listopada. 
Do zadań powołanego Komitetu należy w 
szczególności: efektywne przeciwstawianie 
się wszelkim formom nierównego trakto-
wania pielęgniarek, położnych w sferze 
wynagradzania i warunków pracy.
 KOPiP województwa kujawsko – po-
morskiego zawiązany został 6 listopada. Cele 
dla wszystkich trzech komitetów są wspólne: 
godziwa płaca i poszanowanie godności  
zawodu pielęgniarki i położnej. 
 O współpracy w Małopolsce można 
mówić już od drugiej połowy listopada. Efek-
tem tych działań było podpisanie porozumie-
nia między Okręgowymi Izbami Pielęgniarek 
i Położnych w Małopolsce a Regionem 
Małopolskim OZZPiP w dniu 10 grudnia br. 
 24 listopada 2014 r. przedsta-
wiciele Okręgowych Izb Pielęgniarek  
i Położnych na terenie województwa lubel-
skiego i Przewodnicząca Regionu Lubel-
skiego OZZPiP Maria Olszak-Winiarska 
zawiązali porozumienie o współpracy przy 
wszelkich działaniach dotyczących obrony  
i ochrony zawodów pielęgniarek  
i położnych. 
 Aby osiągnąć cele należy odnaleźć 
skuteczną ścieżkę komunikacji z politykami, 

którzy są odpowiedzialni za obecny stan  
rzeczy. 
 W obliczu braku chęci dialogu ze  
strony władz rządowych i samorządowych 
fala protestów rozlewa się po całym kraju...
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W obliczu braku chęci dialogu ze strony władz 
rządowych i samorządowych fala protestów 
rozlewa się po całym kraju...
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  tekst: Radca prawny Grzegorz Wróbel

zasady nieprzerwanego urlopu wypo-
czynkowego wprowadza dopiero   art.162 
Kodeksu pracy, który wskazuje, że na  
wniosek pracownika urlop wypoczynkowy 
może być podzielony na części. W takim 
jednak przypadku co najmniej jedna część 
wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 
kolejnych dni kalendarzowych.
 Nie można mieć zatem żadnych 
wątpliwości, że dzielenie urlopu wypo-
czynkowego na części jest dopuszczalne, ale 
tylko i wyłącznie na wniosek pracownika. 
Niedopuszczalna jest zatem jakakolwiek  
inicjatywa pracodawcy prowadząca do próby  
podziału urlopu wypoczynkowego pra-
cownika na części. Jeżeli pracownik nie 
jest zainteresowany dzieleniem urlopu 
wypoczynkowego to pracodawca nie ma 
wyjścia i musi udzielić mu tego urlopu w  
pełnym wymiarze w całości (musi to być  
urlop nieprzerwany).

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 152 
§ 1 Kodeksu pracy pracownikowi 
przysługuje prawo do corocznego, 

nieprzerwanego, płatnego urlopu wypo-
czynkowego. Cel jest oczywisty, bowiem  
dopiero stosunkowo długa przer-
wa w świadczeniu pracy pozwa-
la na pełną regenerację sił fizycz- 
nych i psychicznych pracownika.
 Zasada nieprzerwanego urlopu wypo-
czynkowego nie dotyczy części tego ur-
lopu określonej w art. 1672 k.p. tj. urlopu na 
żądanie. Pracodawca jest bowiem obowiązany 
udzielić na żądanie pracownika i w terminie 
przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni 
urlopu wypoczynkowego w każdym roku 
kalendarzowym. 
 W komentarzach przyjmuje się także, 
że zasada nieprzerwanego urlopu wypo-
czynkowego nie dotyczy również części ur-
lopu wypoczynkowego, który jest urlopem 
zaległym za poprzedni rok kalendarzowy.
 Jednak podstawowe odstępstwo od

Dzielenie urlopu wypoczynkowego

PRAWNIK RADZI

Czy pracodawca może jednostronnie w planie urlopów wypoczynkowych dokonać podziału 
należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego na części ?
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“W pigułce”    1(1) 2014

Dzielenie urlopu wypoczynkowego

  tekst: Radca prawny Grzegorz Wróbel

 Po pierwsze okres rozliczeniowy przy 
stosowaniu w/w równoważnego czasu pracy 
nie może być dłuższy niż miesiąc. Wprawdzie 
ustawodawca dalej przewidział, że w  
szczególnie uzasadnionych przypadkach 
okres rozliczeniowy może być przedłużony, 
nie więcej jednak niż do 4 miesięcy, ale w 
mojej ocenie rolą związków jest nie dopusz-
czenie do przedłużenia przez pracodawcę w 
regulaminie pracy tego okresu rozliczenio-
wego ponad jeden miesiąc.
 Po drugie rozkład czasu pracy powi-
nien być stosowany na podstawie harmono- 
gramów pracy ustalanych dla przyjętego 
okresu rozliczeniowego, określających dla 
poszczególnych pracowników dni i godziny 
pracy oraz dni wolne od pracy.
 Po trzecie w rozkładach czasu pracy 
- w ramach równoważnego czasu pracy -  
wymiar czasu pracy :
1)   pracownic w ciąży,
2)   pracowników opiekujących się dzieckiem 
do lat 4, bez ich zgody
- nie może przekraczać 8 godzin na dobę.
 Zatem jeżeli pracodawca – podmiot  
leczniczy – przechodzi na równoważny czas 
pracy to nie ma prawnego obowiązku, że  
praca będzie ułożona tylko na tzw. 12 i tylko  
dni wolne. Zgodnie z prawem pra-
codawca może polecać pracę w nie-
których dniach tygodnia tylko na  
5 godzin, a w innych na 10, 11 lub 12 godzin, 
pod warunkiem że w okresie rozliczenio-
wym (1,2,3, lub maksymalnie 4 miesięcznym) 
nie będzie przekraczał przeciętnych tygod-
niowych norm zatrudnienia.

Co do zasady, zgodnie z art. 94 
ust. 1 ustawy o działalności lecz-
niczej, jeżeli jest to uzasadnione :

1/ rodzajem pracy lub 
2/ jej organizacją, 
w stosunku do pracowników mogą być sto-
sowane rozkłady czasu pracy, w których do- 
puszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu 
pracy do 12 godzin na dobę. Nie ma zatem  
dolnego limitu godzin w danym dniu, a je-
dynie limit górny 12 godzin. Należy naj- 
pewniej stosować do tego zapisu analogię 
z art. 135 § 1 zd. II Kodeksu pracy 
(czego jednak ustawodawca zapomniał 
dopisać w ustawie o działalności le-
czniczej), że przedłużony dobowy wy-
miar czasu pracy jest równoważony krót-
szym dobowym wymiarem czasu pracy  
w niektórych dniach lub dniami wolnymi od 
pracy.
 W rozkładach czas pracy pra-
cowników:
- o których mowa w art. 93 ust. 1 ust. o d.l. 
(tj. wszystkich zatrudnionych w podmiocie  
leczniczym, za wyjątkiem pracowników tech-
nicznych, obsługi i gospodarczych) nie może 
przekraczać przeciętnie 37 godzin 55 minut  
na tydzień w przyjętym okresie rozliczenio-
wym, a
- w stosunku do pracowników, o których 
mowa w art. 93 ust. 2 ust. o d.l. (tj. pra-
cowników technicznych, obsługi i gospo-
darczych) - przeciętnie 40 godzin na tydzień 
w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 Gwarancje ochronne dla pracowników 
określone są w art. 94 ust.2-4 ust. o d.l. 

 

Harmonogram pracy w szpitalu
Czy jest możliwe, aby Szpital określił tak pracę pielęgniarek na oddziale, że zgodnie  

z indywidualnym harmonogramem mają przychodzić do pracy w niektórych  
dniach tygodnia tylko na 5 godzin, a w innych na 10, 11 lub 12 godzin?

PRAWNIK RADZI
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 Wysyłając personel do tego 
rodzaju pracy, pośrednio narażono też  
zdrowie pacjentów – mówiła Małgorzata 
Grabowska, przewodnicząca Solidarności w 
zawierciańskim szpitalu. 

 O tym fakcie został poinformowany 
sanepid i inspekcja pracy. 
 Ten absurd w naszej branży sięgnął 
zenitu i wywołał ogromne oburzenie nie 
tylko w środowisku pielęgniarskim. Tego 
typu odpady w całości należy wysłać do uty-
lizacji - choć takie rozwiązanie generuje ko-
szty, zdrowie personelu jest najważniejsze. 
Z takim brakiem poszanowania względem 
pracowników nie spotkaliśmy się dawno. To 
jednocześnie szokujący obraz polskiej służby 
zdrowia. 

tekst: redakcja

Wśród śmieci komunalnych znalazły 
się odpady medyczne tj. rękawiczki, 
waciki i strzykawki, więc firma 

zajmująca się utylizacją odpadów zwróciła 
kontener. 
 Na polecenie dyrektorki pielęgniarki 
zajęły się segregacją w godzinach pracy. 
Dwa dni zamiast opiekować się pacjentami, 
odeszły od łóżek i przebierały w śmieciach...
 Za profesjonalną firmę segregującą 
odpady szpital musiałby zapłacić 100 tys. zł. 
Więc dyrektorka kazała zrobić porządek w 
kontenerach pielęgniarkom. Bo one zrobiły 
to za darmo. Dała im fizelinowe fartuszki 
i rękawiczki i kazała grzebać w śmieciach, 
które szpital zbierał przez kilka dni. 

– Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. To 
uwłaczające dla pielęgniarek. Została złamana 
jedna z fundamentalnych zasad w szpitalu.  
Nie grzebie się w odpadach, które trafiły 
już do kosza. To były kilkudniowe śmieci 
z korytarzy, toalet, sal pacjentów czy ad-
ministracji szpitala. Pielęgniarki mogły się 
zranić, skaleczyć. Musiały wdychać bakterie 
i grzyby, które rozwinęły się w odpadkach. 

Jak w każdej branży, zdarzają się i wywołują lawinę komentarzy. 
Zapewne większość z nas pamięta niedawny, bo listopadowy, absurd w Szpitalu Powiatowym 
w Zawierciu, kiedy to pani dyrektor tegoż to szpitala odesłała pielęgniarki do segregowania 
śmieci. Na obronę swej nieprzemyślanej decyzji podała chęć nauczenia „swojego” personelu 
porządku. 
Żenada.

Segregacja odpadów medycznych

ABSURDY BRANŻOWE
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Na temat agresji pacjentów i ich rodzin wobec personelu medycznego słyszeliśmy wielokrotnie,  
a wiele z nas miało z nią do czynienia w swojej pracy.  

Na tego typu obciążenia personel medyczny tzw. „pierwszej linii” jest narażony każdego dnia.

Agresja w pracy

komentarz internauty:

~mgr : życzę wszystkim życzliwym, aby w tym kraju  
w końcu zabrakło pielęgniarek, a opiekę nad Państwem 
przejęli najświętsi i nieocenieni ordynatorzy i leka-
rze, którzy przecież nie wyrzucają sprzętu, rękawic, far-
tuchów po zabiegach itp. gdzie popadnie, którzy mają czas  
dla każdego pacjenta indywidualnie i w ogóle czuwają całe 
48h przy pacjencie, wówczas standard opieki na pewno byłby 
dla Państwa zadowalający.

Redakcja dołącza się do tych życzeń12



Gośka Aulejtner

Segregacja odpadów medycznych

Mówić i pisać można wiele: bez odze-
wu. Musi się zdarzyć tragedia, żeby 
temat stał się realny. 

 Tak też się stało na początku grudnia 
tego roku, gdzie do szpitala w Legnicy wszedł 
mężczyzna. Ponieważ jego zachowanie było  
dziwne, podeszła do niego pielęgniarka  
i zapytała, w czym może mu pomóc. 
 46-latek najpierw użył gazu pieprzo-
wego, potem zadał kobiecie ciosy nożem:  
w twarz, brzuch  i nogę. Pielęgniarka trafiła 
na stół operacyjny, a jej stan był poważny. Na 
szczęście udało się uratować jej życie. 
 Pielęgniarki mają  kontakt również 
z pacjentami psychicznie chorymi lub 
niezrównoważonymi, albo z cierpiącymi z 
powodu chorób nowotworowych czy innych,  
u których odporność psychiczna jest bar-
dzo niska. Tacy pacjenci atakują osoby na  
pierwszej linii, a na niej są właśnie pielę-
gniarki. Najbardziej narażone są pielęgniarki 
z izb przyjęć, ponieważ tu przywożeni 
są pacjenci karetką lub przez rodzinę czy 
kolegów, bywa z jakiejś imprezy monopo-
lowej.
 Nie ma psychologów, którzy mogliby 
pomóc rozładować stresy pielęgniarkom.

Nie ma zabezpieczenia, które pozwoliłoby im 
wzmacniać swoją odporność. Pielęgniarki nie 
mają urlopu dla podratowania zdrowia, tak 
jak mają inne grupy zawodowe. Od 2010 roku  
mamy opracowany wzór zgłoszenia przy-
padków agresji w stosunku do pielęgniarek 
jako funkcjonariusza publicznego. Na 
oddziałach psychiatrycznych takich aktów 
w stosunku do personelu jest najwięcej.  Nikt 
nie ewidencjonował tych zdarzeń w jakiś  
szczególny sposób. Natomiast, myślę że prob-
lemem należy zająć się, ponieważ jego skala 
robi się coraz większa. Ludzie są coraz bardziej 
sfrustrowani i całe swoje niezadowolenie, ze 
służby zdrowia, z sytuacji w kraju, w przypad-
ku choroby wyładowują na pielęgniarkach. 
One nie mają żadnych wzmocnień ze strony 
swojego resortu, tak by umiały sobie radzić 
w takich sytuacjach. – w wywiadzie dla  
portalu Termedia opisuje sytuację p. Lucyna 
Dargiewicz, Przewodnicząca Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgniarek  
i Położnych.
 Mężczyzna był niepoczytalny, leczył 
się psychiatrycznie. Nie był pacjentem szpita-
la. Został obezwładniony przez pracowników  
szpitala, potem przez policję. 
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tekst: redakcja

Na temat agresji pacjentów i ich rodzin wobec personelu medycznego słyszeliśmy wielokrotnie,  
a wiele z nas miało z nią do czynienia w swojej pracy.  

Na tego typu obciążenia personel medyczny tzw. „pierwszej linii” jest narażony każdego dnia.

Agresja w pracy

Z DYŻURU: agresja
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12 godzinnym systemem zmianowym 
zdarzają się przypadki konieczności pozo-
stawania w pracy po godzinach? 
W izbie przyjęć godziny nadliczbowe mamy 
bardzo rzadko, głównie w sytuacjach kiedy 
ktoś zachoruje.
- Jaki jest stosunek “papierkowej roboty”  
do pracy przy pacjencie i jakie jest Pani 
stanowisko w tej kwestii?
U nas w oddziale nie ma zbyt dużo pa-
pierkowej roboty. Od niedawna wpisujemy 
do komputera podane leki, ale nie jest to zbyt-
nim obciążeniem, nie zajmuje dużo czasu. To 
już prędzej lekarze nie wyrabiają się z wpisy-
waniem zleceń. Cieszę się, że mogę poświęcić 
więcej czasu pacjentowi. 
- Czy pamięta Pani jakichś nietypowych 
pacjentów, ciekawe przypadki medyczne ?
W naszej pracy zdarzają się różni pacjen-
ci. Teraz są bardzo pozytywnie zaskoczeni 
miejscem (nowy oddział). My jako praco-
wnicy staramy się, aby nasi pacjenci byli za-
dowoleni z kontaktu z nami. Często niektórzy 
z nich znaleźli się w sytuacji trudnej, niejed-
nokrotnie w stanie zagrożenia życia, ale nasz 
profesjonalizm, szybkość stawianych decyzji 
oraz to, że dajemy z siebie wszystko niejed-
nokrotnie uratowało ludzkie życie, które jest 
dobrem nadrzędnym.
- Czy szpital dysponuje sprzętem,  który 
ułatwia pracę pielęgniarek i położnych na 
oddziale?
W szpitalu, w którym pracuję, jest dużo nowo- 
czesnego sprzętu. Nowe monitory, defibryla- 
tory, respirator stacjonarny i transportowe, 
łóżka, cały drobny sprzęt. Nasz oddział został  
otwarty w noym budynku 2 lata temu, jest 

- Czy oddział na którym Pani pracuje jest w 
systemie ostrodyżurowym czy przyjęcia są 
planowe? 
Pracuję w Izbie Przyjęć, więc chorych przyjmu-
jemy zarówno w nagłych przypadkach, jak  
i planowo. 
- Jaka jest ilość łóżek w szpitalu? Ile 
pielęgniarek na odcinek/oddział przypada 
na jednego pacjenta w szpitalu, w którym 
Pani pracuje? 
Mamy około 200 miejsc w szpitalu oraz 
następujące oddziały: izbę przyjęć, dwa 
oddziały chorób wewnętrznych (tzw. in-
terny), oddział kardiologiczny, “R-kę” 
kardiologiczną, chirurgię, blok operacyjny 
z salą wybudzeń, OIOM, neurorehabilitację, 
przychodnię przyszpitalną i od nie-
dawna komercyjne centrum medyczne.  

W izbie przyjęć pracujemy w 12-godzinnym
systemie zmianowym. Na dziennej zmianie są
trzy pielęgniarki. W dni powszednie na rannej 
zmianie jedna pielęgniarka odcinkowa oraz 
oddziałowa, na noc 2 pielęgniarki. Nie mamy
podziału na pielęgniarki gabinetowe.
- Czy poza wspomnianym przez Panią 

  tekst: redakcja

Praca pielęgniarki niewątpliwie nie należy do standardów. Trudno zaplanować 
„ustawowo” dni wolne od pracy czy święta, bo nie wiadomo, kiedy w grafiku 
wypadnie dyżur. Pacjenci też zdarzają się „mocno zróżnicowani”, a pielęgniarka 
musi potrafić poradzić sobie w każdej sytuacji.

Rozmowa z Małgorzatą Wagner, pielęgniarką 
z Izby Przyjęć Szpitala Grochowskiego w Warszawie 
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Rozmowa z Małgorzatą Wagner, pielęgniarką 
z Izby Przyjęć Szpitala Grochowskiego w Warszawie 

Dziękuję moim współpracownikom za wspaniałą atmosferę, pacjentom, że na przestrzeni 
tylu lat pracy nie doznałam wypalenia zawodowego; potrafię odczuwać empatię 

i pomimo oczywistych trudności, które zdarzają się przecież wszędzie, 
odczuwam zadowolenie zawodowe i osobiste. 

- Czy ma Pani z pracy satysfakcję zawodową  
i finansową? 
Spełniam się zawodowo, lubię swoją pracę, 
lubię ludzi, z którymi pracuję i mam satysfakcję 
zawodową. Oczywiście, mogłyby być lepiej 
pod kątem finansowym, ale nie narzekam. 
Chociaż wiem, że w wielu miejscach w kraju 
zarobki są o wiele niższe i koleżanki sięgają po 
ostateczne rozwiązania organizując i biorąc 
udział w protestach. Niestety pielęgniarstwo 
to wciąż niedoceniany zawód. Mam nadzieję, 
że niebawem się to zmieni. 

- Czy zawsze chciała Pani zostać pielęgniarką, 
co skłoniło Panią do wyboru właśnie tego  
zawodu?
Do wyboru zawodu skłoniła mnie wycieczka 
organizowana w szkole podstawowej.  Idąc 
do liceum medycznego nie miałam pojęcia 
o pracy pielęgniarki, ale pierwsze praktyki 
potwierdziły słuszność podjętej decyzji.
- Gdzie zaczynała Pani pracę jako 
pielęgniarka? Czy od zawsze na tym samym 
oddziale i w tym szpitalu? 
Moim pierwszym miejscem pracy był Cen-
tralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 
w Warszawie, o którym już wspominałam. 
Pracowałam trzy lata na oddziale intensywnej 
terapii. Później podjęłam pracę w Izbie Przyjęć 
Szpitala Grochowskiego, gdzie pracuję już  
23 lata. To naprawdę ogromna szkoła życia. 

bardzo ładny i funkcjonalny. Z moich oso-
bistych życzeń: myślę, że bardzo przydałoby 
się urządzenie do automatycznego, nieinwa-
zyjnego uciskania klatki piersiowej. 
- Jaki jest stosunek kadry kierowniczej do 
pielęgniarek i położnych? Jaki jest stosunek 
ordynatora do pielęgniarek i położnych?
W naszym oddziale panuje bardzo dobra  
atmosfera pracy. Jesteśmy zespołem zgranym, 
lubiącym siebie nawzajem. Nasz szef jest 
osobą bardzo kulturalną, szanuje pielęgniarki. 
Staramy się, żeby każdy dzień spędzony w 
pracy spełniał zadania powierzone przez 
przełożonych.
- Kiedy były ostatnio podwyżki, czy może są 
regularnie? 
Nie pamiętam, kiedy były u nas jakieś 
podwyżki. Moja zmiana uposażenia związana 
była jedynie ze wzrostem wykształcenia: 
ukończony kurs kwalifikacyjny, studia licen-
cjackie, później specjalizacja itd. Niestety nie 

mamy wpływu na wzrost wynagrodzeń.
- Jaki jest stosunek zatrudnionych na umowę 
o pracę do kontraktów, umów cywilno-
prawnych? 
W naszym szpitalu są osoby zatrudnione na 
kontrakty, nie widzę w tym niczego złego, ale 
powinna to być ich decyzja. Pracodawca nie 
powinien nikogo zmuszać do przechodzenia 
na kontrakty tak jak to było np: w Centralnym 
Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w War-
szawie. 

“W pigułce”    1(1) 2014
fot: istockphoto.com
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że wiele zabiegów ratujących życie możemy 
wykonać z użyciem gastroskopu, kolonosko-
pu czy duodenoskopu nie ingerując chirur- 
gicznie. Sprzęt, który na chwilę 
obecną jest używany w pracowni to 
najnowszej generacji gastroskopy  
i kolonoskopy firmy OLYMPUS oraz  
PENTAX. Niestety, w pracowni mamy 
również mnóstwo pracy papierkowej, która 
według mnie pochłania zdecydowanie zbyt 
dużą ilość czasu. 
- Czy pamięta Pani jakichś nietypowych 
pacjentów, ciekawe przypadki medyczne? 
Pamiętam wiele interesujących przypadków 
medycznych i wielu pacjentów leczących się 
w naszej pracowni. Zwłaszcza jedną historię, 
która wydarzyła się już jakiś czas temu. Pod- 
czas zabiegu gastroskopii, kiedy „weszliśmy”  
do żołądka pacjentki, ukazał nam się dzi-
wny obraz, nieokreślona zielona mate-
ria przypominającą kształtem jodełkę. 
Sprawdziliśmy dokładnie konsystencję 
naszego „odkrycia” i okazało się, że proteza 
tętnicza zrobiła odleżynę do żołądka.  Pacjen-
tka natychmiast trafiła na stół operacyjny  
i dzięki naszej czujności do chwili obecnej 
żyje i ma się dobrze. 

- Jak rozpoczęła się Pani przygoda z 
pielęgniarstwem? Co zdecydowało, że 
podjęła Pani ten zawód? 
Moja mama mówi, że od chwili, kiedy  
zaczęłam chodzić i cokolwiek rozumieć, już 
wiedziałam kim chcę być. Od kiedy dostałam 
pierwszą strzykawkę, a wówczas były to 
narzędzia wielokrotnego użytku, potrafiłam 
od razu je złożyć i zrozumieć, jakie jest 
ich przeznaczenie. Moja ciocia, która była 
pielęgniarką środowiskową mówiła, że jestem 
urodzoną pielęgniarką. Myślę, że tylko mój 
miś, który w swoim misiowym życiu dostał 
ode mnie tyle zastrzyków, nie umiał mnie 
docenić (śmiech). 
- Czy od zawsze pracowała Pani w Szpitalu 
Praskim? Jaka jest Pani ścieżka zawodowa? 
Moja pierwsza praca wcale nie przypominała 
pracy pielęgniarki - uczyłam się robić bada-
nia EEG na kotach i pracowałam w ośrodku 
doświadczalnym w Szpitalu przy Banacha w 
Warszawie. Jednak chęć wykonywania wy-
marzonej przeze mnie pracy pielęgniarki była 
silniejsza: po pół roku zrezygnowałam z pra-
cy w Szpitalu przy Banacha i trafiłam do Szpi-
tala Praskiego, do którego wracam jak bume- 
rang. Pracowałam na oddziale Sztucznej 
Nerki, jak również na oddziale R – toksyko-
logicznej. A moja ostatnia praca polegała na 
tworzeniu nowej Pracowni Endoskopowej.
- Jak pracuje się w takiej pracowni?
Praca w Pracowni Endoskopowej jest nie- 
zwykle wymagająca. Musimy posiadać 
rozległą, szczegółową wiedzę na temat dol-
nego i górnego odcinka przewodu pokar-
mowego, którą musimy stale poszerzać, 
gdyż ta dziedzina medycyny rozwi-
ja się bardzo szybko.  Endoskopia jest 
również ciekawa pod tym względem,

       tekst: redakcja

Przygoda z pielęgniarstwem róznie się zaczyna. 
Czasem pluszowy miś w dzieciństwie, badania EEG na kotach w pierwszej praktyce  
zawodowej...: EMPATIA... to jednak decydujący bodziec, by zostać 100% pielęgniarką!
- bo kochamy pomagać

Rozmowa z Ewą Mielewczyk, pielęgniarką 
ze Szpitala Praskiego w Warszawie 

Z DYŻURU
fot: freeim
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Rozmowa z Ewą Mielewczyk, pielęgniarką 
ze Szpitala Praskiego w Warszawie 

Dla mnie to najpiękniejszy zawód 

i innego bym nie wybrała 

nawet dzisiaj. 

Każde słowo, nawet niezadowolonego 

pacjenta, do mnie trafia.

Staram się  z kierowanych pod moim 

czy moich koleżanek adresem uwag 

wyciągać jakieś wnioski i coś zmieniać. 

Po prostu lubię ludzi i lubię im pomagać, 

a ten zawód bardzo mi to ułatwia.

- Jaki jest Pani stosunek do:
a. komercjalizacji szpitali, przekształcanie 
w spółki? Czy przekształcenie szpitala w 
spółkę zmienia w sposób znaczny pracę 
pielęgniarek, np. wynagrodzenia? 
b. pracy na kontraktach?
Komercjalizacja i przekształcanie szpitali 
w spółki niestety nie idą w parze z zarob-
kami pielęgniarek. Nasze wynagrodzenia są  
nieadekwatnie do ciężkiej i wymagającej 
pracy którą wykonujemy. Poza tym brak 
jest rozwiązań  systemowych i prawnych 
dotyczących zawodów pielęgniarek  
i położnych. Wiem,  że Zarząd Krajowy 
OZZPiP pracuje obecnie nad wpisaniem 
pielęgniarek i położnych do systemu zama-
wiania świadczeń przez NFZ, co jest bardzo 
potrzebne i czemu kibicujemy.  Praca na kon-
traktach jest niebezpieczna, zarówno dla nas, 
pielęgniarek, gdyż pracujemy na kilku eta-
tach, w wielu miejscach, ale przede wszyst-

kim dla pacjenta: przemęczonej pielęgniarce  
nietrudno popełnić błąd. Powinnyśmy pra-
cować na jednym etacie, w jednym miejscu 
pracy i zarabiać tyle, żebyśmy mogły utrzymać 
siebie i nasze rodziny. Wtedy nasza praca na 
pewno byłaby bardziej  efektywna.

 - Jak według Pani można zachęcić młode  
osoby do podejmowania zawodu 
pielęgniarki?
Niestety na chwilę obecną jest to bar-
dzo trudne.  Młodzi ludzie, starannie 
wykształceni, nie chcą pracować za tak  
niskie płace i wolą wyjeżdżać za granicę.  
W dzisiejszych czasach młodzi nie mają  
barier językowych, angielskiego czy niemiec-
kiego uczymy się już od szkoły podstawowej. 
A za granicą za tę samą pracę pielęgniarki  
i położne zarabiają wielokrotnie więcej. 
- W nawiązaniu do wcześniejszego pytania, 
jakie są największe plusy tego zawodu? 
Dla mnie to najpiękniejszy zawód i innego  
bym nie wybrała nawet dzisiaj. Każde słowo, 
nawet niezadowolonego pacjenta, do mnie 
trafia. Staram się z kierowanych pod moim 
czy moich koleżanek adresem uwag wyciągać  
jakieś wnioski i coś zmieniać. Po prostu lubię 
ludzi i lubię im pomagać, a ten zawód bardzo 
mi to ułatwia.

“W pigułce”    1(1) 2014 specjalizacja: endoskopia 
fo

t: 
fo

to
lia

.c
om

fot: fotolia.com

17



  Zazwyczaj przemieszczam się po 
starych, utartych szlakach. Rzadko zapusz-
czam się w miejsca, gdzie nie dochodzi komu-
nikacja publiczna, a ci którzy jeżdżą samocho-
dami szczęśliwie do niektórych miejsc nie 
mogą dojechać, więc się tam nie wybierają.

  Od sierpnia ubiegłego roku używam 
aplikacji telefonicznej ENDOMONDO 
do rejestrowania kilometrów i trasy, jaką 
przejechałam. W trakcie jazdy aplikacja jest 
przydatna do podpatrzenia, w jakim miej-
scu się znajduję i dokąd zmierzam. Często 
wyjeżdżam z planem trasy, którą najczęściej 
zmieniam dwa metry od domu, bo nagle 
mam przebłysk, który wiedzie mnie często 
w nieznane dla mnie okolice i sprawia 
największą frajdę na świecie.
 Objechałam całą wschodnią 
część Puszczy Kampinoskiej i częściowo 
zachodnią. Są tam trasy o bardzo dużym sto-
pniu trudności wymagające wiele wysiłku  
i zachowania równowagi, wąskie przesmyki 
pomiędzy bagnami niedostosowane do jazdy 
na rowerze. Szczęśliwie rower Merida MTB,  
na którym jeżdżę, jest dostosowany do  
trudnych warunków w terenie. Rower 
wyposażony jest w pełen osprzęt zgodnie  
z wymogami ruchu drogowego.

Należę do osób, które nigdy się nie  
nudzą. Dla mnie to uczucie nieznane. 
Nawet siedząc w domu, zawsze mam 

co robić i nie jest to całodzienne odkurzanie 
domu bądź oglądanie telewizji. 
 Pewien czas temu uznałam jednak, że 
aby dobra kondycja nie opuszczała mnie aż  
do sędziwego wieku, to oprócz czytania  
książek i spędzania czasu na bieganiu z jed-
nego wydarzenia na drugie, muszę dodatko-
wo pobudzić swój organizm do wytężonego 
wysiłku.
 Fizjologia u kobiety jest nieubłagana,  
a jazda na rowerze daje możliwość wycisze-
nia się, kontaktu z naturą, usprawnienia 
układu krążenia, układu oddechowego, a co 
za tym idzie usprawnienia wydolności całego 
organizmu. Dodatkowym atutem jazdy 
na rowerze jest, według mnie, możliwość  

obserwowania zmian w przyrodzie prak-
tycznie niezauważalnych dla zapraco- 
wanych mieszkańców miasta. Jeżdżąc 
na rowerze, mogę obserwować również  
zmiany zachodzące w moim mieście  
zarówno te dobre, jak i te złe.

  tekst: Małgorzata Aulejtner

Małgorzata Aulejtner jest pielęgniarką. 
Od wielu lat pracuje na Izbie Przyjęć w Szpitalu Grochowskim w Warszawie.  
Jest działaczką Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Gośka nie ma czasu się nudzić
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Baba na rowerze w słusznym wieku
- a jeszcze jej się chce!

rowerem. Jest niebezpiecznie dla pieszych  
i rowerzystów. Poruszanie się po Warszawie 
jest bardzo uciążliwe poprzez brak infrastruk-
tury rowerowej. Wynajduję więc najbardziej 
dogodne trasy, które wiążą się z nadkła-
daniem kilometrów, aby ominąć kładki, 
podziemne przejścia i wiele utrudnień, które 
czekają nie tylko na rowerzystów, ale i na 
pieszych.

 
 

 Jeżdżąc fotografuję. Miejsca znane  
i nieznane, ptaki, zwierzęta i to, z czym na 
co dzień nie spotykam się w mieście. Spo-
tykam na swojej drodze różnych ludzi, którzy 
najczęściej nie mogą uwierzyć, że znalazłam 
się w tak odległym miejscu. 
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Gośka Aulejtner
 Najdłuższy dystans, jaki udało 
mi się pokonać, to 80 km czyli droga  
z Warszawy do Czerska przez Konstan-
cin Jeziorną i Górę Kalwarię, powrót  
brzegiem Wisły przepięknym szlakiem  
rowerowym.
 Najpiękniejsze miejsce, które mnie 
zauroczyło, to bagno Całowanie w Ma-
zowieckim Parku Krajobrazowym. To 
ostoja ptaków, niezwykłej roślinności  
i czarowne brzozy odbijające się w mo-
czarach. Tam pod koniec lipca można w  
stanie naturalnym zobaczyć tysiące kwitną-
cej (Calla palustris) czyli czermień błotną.
 Niezmiennie, przynajmniej raz w ty-
godniu przejeżdżam przez najpiękniejszy  
Park Skaryszewski, który nazywam 
„wiewiórowym”, gdyż takiej ilości wiewiórek 
nie znajdziecie nawet w Łazienkach Królew-
skich w Warszawie. Warszawa jest jednym 
z niewielu miast w obrębie których znajdują 
się tereny leśne. Tuż obok lotniska Bemowo 
możemy przenieść na obszar dawnej Pu-
szczy Mazowieckiej,  do Lasu Bemowskiego. 
Tę ścieżkę pieszo-rowerową polecam mniej 
zaawansowanym cyklistom. Wiosną można 
zachłysnąć się widokiem kwitnących kaczeń- 
ców i zawilców w rezerwacie Kalinowa Łąka,  
a na Łosiowych Błotach  spotkać wędrujące 
łosie, oraz  spotkać żerujące dziki.

   Dla wytrwałych mogę polecić 
trudniejszą trasę przez zachodnią część 
Puszczy Kampinoskiej - szlak rowe-
rowy Karpaty. Jest to bardzo urozmai-
cona ścieżka prowadząca przez pia- 
szczyste drogi, bardzo strome podjazdy  
i nagłe zjazdy.  Jeśli nie będziecie zbytnio się 
spieszyć, macie możliwość posłuchać nieza-
pomnianego śpiewu ptaków o każdej porze 
roku.
 Bardzo dużo jeżdżę po Warszawie, 
na spotkania, do pracy i w celach re-
kreacyjnych. Mam dużo tzw. czarnych punk-
tów, gdzie nie sposób przemieszczać się 19

Gośka nie ma czasu się nudzić

Baba na rowerze w słusznym wieku
- a jeszcze jej się chce!



 W 2004 roku obudził się ponownie 
atakując drugą pierś. Scenariusz leczenia 
taki sam: operacja i radioterapia. Żeby było 
trudniej już po pierwszej operacji Lidka traci  
pracę i opuszcza ją małżonek.
 Lidka żyje, nie opuszcza jej optymizm  
i dalej walczy.  Nauczyła się żyć sama i radzić 
sobie z problemami. Na szczęście dzięki 
swej niesamowitej osobowości ma wielu 
przyjaciół, znajomych i osób jej życzliwych 
oraz kochającego kota, który jest z nią zawsze 
w tych trudnych chwilach. Nie straciła op-
tymizmu, bo wierzy, że jej się uda pokonać 
chorobę. 
 Na początku 2014 roku, czyli całkiem 
niedawno, u Lidki zdiagnozowano podwójne-

Znam Lidkę, od kiedy pamiętam. 
Jest w wieku mojej mamy, to jej do-
bra koleżanka. Pamiętam, że była to 

zawsze pogodna, wyjątkowo piękna i zadbana  
kobieta z niesamowitym poczuciem humoru. 
Po prostu wulkan energii tryskający dobrym 
humorem i mający zawsze wiele do zrobienia 
– plan co najmniej 300-letni! Uwielbiałam ją  
i to się nie zmieniło do dziś dnia i jeszcze kilka 
dni dłużej. 
 Niestety życie bywa przewrotne i ina-
czej zaplanowało swój scenariusz. 
 Lidka od 1994 roku walczy z chorobą 
nowotworową; najpierw rak piersi – operacja  
i radioterapia. Na 10 lat udało się uśpić no-
wotwór, brak przerzutów. UFF. 
 

Każdego dnia ktoś się rodzi, umiera, walczy o byt i przetrwanie, kocha, nienawidzi, odchodzi, 
zaczyna coś od początku...Dla każdego z nas nasze codzienne rozterki przesłaniają 
wszystkie inne. Czasem jednak warto się zatrzymać i porozmawiać. 
Ciepłe słowo, gest czy po prostu poświęcenie kilku chwil swojego czasu to 
dla drugiego człowieka znaczy więcej aniżeli „góra złota”. 

  tekst: redakcja

Dzięki Waszej pomocy wygrałam

SŁOWO OD PACJENTA
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Lidka zredagowała podziękowania dla per-
sonelu medycznego w „Magodent”, bo to oni 
tak na prawdę pomagają jej żyć: nie tylko od 
farmakologicznej strony, są po prostu ludźmi 
z powołaniem do wykonywania tych bardzo 
ciężkich zawodów. 
 Za szczególną opiekę, troskę, trud  
i życzliwość dziękuje ona całemu personelowi 
medycznemu. Dzięki ich pomocy żyje i ma siłę 
dalej walczyć. Nie opuszcza jej też nadzieja, że 
wygra z chorobą. Szczególnie podziękowania 
Lidka składa:
 “ - Pani położnej Agnieszce – mojemu  
„aniołowi stróżowi”, która bardzo się mną 
opiekowała po operacji tak, jakbym była je-
dynym pacjentem w szpitalu;
- Pani Małgosi – psycholog, za wsparcie du-
chowe w momentach, kiedy cały świat mi się 
zawalił”
 Na koniec przytoczę kilka „złotych 
wypowiedzi”, które mi utkwiły w głowie 
po rozmowie z Lidką. Nie redaguję tych tek-
stów, to są JEJ słowa i mam nadzieję, że wielu 
czytelników skłonią do refleksji. 
- „Młodzi, uśmiechnięci ludzie, grzeczni  
i  uczynni. Aż tak nie bolało po operacji przy 
takiej obsłudze”
- „Położna p. Agnieszka bardzo się mną 
opiekowała i inne też: proszki, ciśnienie, od 
rana rehabilitacja od razu od personelu”
- „Śniło mi się, że cały personel całowałam   
po wszystkich palcach rąk i stóp”

go raka: macicy i szyjki macicy. Jak widać 
złośliwy rak nie odpuszcza. Scenariusz ten 
sam: operacja i radioterapia. Potem reope-
racja i znów radioterapia, aby usunąć resztki 
komórek rakowych, których nie usunięto 
w poprzedniej operacji. Na szczęście Lid-
ka trafiła do Centrum Medycznego NZOZ  
Magodent przy ul. Fieldorfa 40 w Warszawie, 
gdzie jest pod opieką stałą tej placówki.
 Wczoraj rozmawiałam z Lidką przez 
telefon, była w trakcie kolejnej chemii. Zasko-
czona byłam jej uśmiechem w głosie i tym, 
że bardzo się ucieszyła, że o niej pamiętam, 
dzwonię i pytam, jak się czuje. 
 Nie zapomnę, jak mi opowiadała swoją 
historię - z uśmiechem na twarzy tak ślicznej, 
jak zawsze była i jest wtrącając swoje żarty 
sytuacyjne, których nie potrafię opisać. Po 
prostu się nie da, trzeba było przy tym być  
i słuchać. Nawet jak zdjęła swoją perukę, żeby 
pokazać, że jej włosy odrastają i się strasznie 
z tego cieszy. Powiedziała mi też, że musi 
dobrze wglądać, bo wszyscy ją obserwują  
i oceniają jej wygląd. Tylko po co?: zapytałam. 
Dla samej siebie to rób, walcz, bo większość 
ludzi tak na prawdę nie obchodzi, czy wygrasz 
czy przegrasz ze swoja chorobą. Bądź silna  
i walcz dla siebie i dla osób, które ci są  
szczerze życzliwe i cię wspierają, bo są  
z Tobą.

 

Dzięki Waszej pomocy wygrałam

Kot Maciek
- wierny przyjaciel
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„ Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, 
ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem...”

- Gabriel Garcia Marquez 21



Sposób wykonania:

Przygotowujemy farsz: ryż gotujemy w osolonym 
wrzątku aż do miękkości. Następnie studzimy  
i przekładamy go do miski. 

Obieramy grzyby, kroimy na plastry, wrzucamy 
do rozgrzanego na patelni oleju. Tak dusimy,  
a następnie dodajemy do ryżu.
Siekamy cebulę, rumienimy ją na patelni i również 
dodajemy do ryżu. Farsz przyprawiamy pieprzem, 
solą, majerankiem i mieszamy całość.
Przygotowujemy kapustę: ściągamy wierz- 
chnie liście, zostawiamy je do wyłożenia naczynia,  
wycinamy głąb kapusty. W garnku gotujemy wodę, 
dodajemy odrobinę octu i wkładamy główkę ka-
pusty. Ściągamy pojedynczo liście kapusty. Przy 
każdym liściu odkrawamy zgrubiałą część liścia. 
Nakładamy farsz na liść kapusty, zwijamy brzeg 
z farszem, następnie boki i całość zwijamy dość  
ciasno. 
Na dno naczynia wykładamy odłożone wcześniej 
duże liście kapusty. Gołąbki układamy ciasno  
w brytfance, podlewamy wodą, przykrywamy 
liściem z kapusty. Pieczemy w piekarniku około  
godziny.

Do pacjenta po poważnej operacji pod-
chodzi pielęgniarka i pyta: 
-     Jak się pan czuje? 
-     Dobrze 
-   Ale widzę że jest pan czymś wyraźnie  
zaniepokojony. 
-     Noo tak... 
-     Czym? 
- Pewnym słowem chirurga podczas  
operacji. 
-    Co to za słowo? 
-    Ups!

Szpital psychiatryczny. Do gabinetu lekar-
skiego wbiega pielęgniarka:
- Panie doktorze! Ten symulant z pokoju 
123 przed chwilą umarł. 
- No to tym razem przesadził!

Ordynator pyta pacjenta: 
- Dlaczego uciekł pan z sali operacyjnej? 
- Bo usłyszałem jak pielęgniarka mówi: “Taki 
zabieg to naprawdę drobnostka, to tak jak 
zabieg kosmetyczny, nie ma się czego bać!” 
- To przecież wszystko prawda! 
- Ja wiem! Ale ona to mówiła do myjącego  
się do operacji lekarza!

   tekst: Lucyna Dargiewicz

TRADYCYJNE GOŁĄBKI 
PRZEWODNICZĄCEJ

KĄCIK ŁASUCHA
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Składniki: 
1 główka kapusty, 
2 szklanki ryżu, 
pół kilograma grzybów, 
2 duże cebule, 
olej,
ocet, 
pieprz, 
sól, 
majeranek

NA WESOŁO
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