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Każda czynność dzieje się  
w czasie... Praca przy dru-
gim człowieku nie może 
odbywać się w biegu oraz 
ciągłym pośpiechu i „ po 
łebkach”. Powoduje to po-
tencjalne pomyłki, zakaże-
nia, odleżyny i inne powi-
kłania. Niezbędna jest także 
właściwa liczba odpowied-
nio wykwalifikowanych fa-
chowców w danej dziedzinie 
medycznej.

Pielęgniarki i Położne  
w Polsce są bardzo dobrze 
wykształcone. Nie ma jed-
nak odpowiedniej liczby  
w Polsce globalnie ani na 
dyżurach w szpitalach. Pra-
ca Pielęgniarki i Położnej 
przez ostatnie lata stała się 
zatem piekielnie trudna  
a nawet niebezpieczna. Złe 
warunki pracy oraz płacy 
spowodowały lawinowo na-
rastający exodus Pielęgnia-
rek z Polski lub całkowite 
odchodzenie z zawodu. Po-
wodem jest również brak 
podwyżek wynagrodzeń od 
8 lat, a jednocześnie przyrost 
wielu dodatkowych zadań  

związanych z biurokra-
cją i niezbędną, lecz roz-
budowaną mocno do-
kumentacją medyczną. 
Nacisk na ekonomizację  
w szpitalach, a szczególnie 
w spółkach powoduje parcie 
pracodawców na oszczędza-
nie na kadrze pomocniczej 
tj. sanitariuszy, salowych, 
gońców, obsługi kas fiskal-
nych, ekip transportowych, 
sekretarek medycznych etc. 
Wiele zadań wyżej wymie-
nianych grup przerzuca się  
w dużej mierze na 
Pielęgniarki i Położne. 
Ta nieprawidłowość or-
ganizacyjna daje złudne 
oszczędności (na początku), 
a w efekcie poprzez zakaże-
nia i inne powikłania - koszt 
leczenia pacjenta znacznie 
wzrasta. Jednych ludzi po-
zbawia się pracy, a innym 
dorzuca się jej ponad miarę, 
zupełnie niezgodnie z ich 
kwalifikacjami. Znacznie 
rozsądnie zatem jest inwe-
stować środki na prawidłową 
ilość pracowników czyli na 
właściwą organizację pracy, 
bezpieczną dla wykonaw-

ców oraz odbiorców świad-
czeń medycznych. Czemu 
więc pracodawcy tego nie 
rozumieją? Bo nie płacą od-
szkodowań dla Pacjentów 
z własnej kieszeni! Proste! 

W większości krajów UE 
Decydenci wiedzą, że praw-
dziwa ekonomizacja to wła-
ściwa liczba Pielęgniarek  
i Położnych, oraz zapew-
nienie Im właściwych 
warunków pracy i płacy 
– czyli przeciwdziałanie-
powikłaniom, zzdarzeniom 
niepożądanym lub medycz-
nym zdarzeniom niepożą-
danym i odszkodowaniom. 
Jedynie prawidłowa orga-
nizacja pracy (bezpieczna) 
oraz właściwe wynagradza-
nie za tak trudną i odpo-
wiedzialną profesję będzie 
mechanizmem naprawczym 
przeciwdziałającym deficy-
towi kadry pielęgniarskiej  
i położniczej w Polsce!  
Tymczasem tysiące Pielę-
gniarek i Położnych w tym 
roku i następnym i następ-
nym... nabędzie praw eme-
rytalnych. „Narybek” na-
tomiast tuż po ukończeniu 
studiów medycznych od-
biera Prawo Wykonywania 
Zawodu, które w praktyce 
traktuje jako Przymus Wy-
jazdu Zagranicznego. Pa-
cjent zostanie pozostawiony 
sam sobie...

„Mało nas! Mało nas! 
By pacjent mógł się 
czuć bezpiecznie!”

Decydenci odpowiedzial-
ni za politykę zdrowotną 
nie mogą dalej udawać, 
że nie ma tego problemu.  
Fakty mówią same za siebie. 
Naczelna Rada Pielęgnia-
rek i Położnych opracowa-
ła w maju 2015r. i wydała 
oraz rozpowszechniła Ra-
port NRPiP Zabezpieczenie 
Społeczeństwa Polskiego  
w Świadczenia Pielęgniarek 
i Położnych. Dane oparte na 
faktach i zagrożenia z nich 
płynące są przerażające. 
Fakty bowiem same mówią 
za siebie. 

„Obecnie pacjenci nie-
jednokrotnie nie są 
bezpieczni a za kilka 
lat pozbawieni zostaną 
profesjonalnej opieki 
pielęgniarskiej”

Powód jest prosty - zawód 
ten w Polsce jest dramatycz-
nie nieatrakcyjny! Zawody 
nasze giną w oczach! Śred-
ni wiek Pielęgniarki w Pol-
sce to 48 lat (, liczba Piel.  
i Poł. na 1000 mieszkańców 
to 5,4 gdy w UE to 9,8. Nie 
wspomnę o krajach, gdzie 
standardowo jest powyżej 

Społeczeństwo jest nieświadome tego co go czeka i ignoruje problemy Pielęgniarek i Położnych!

Mało 
NAS! 

Anna Wonaszek
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Z roku na rok ubywa Pielęgniarek  
i Położnych, a nikt nie reaguje!
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10 a nawet 16.  Za kilka lat 
liczba nas – Pielęgniarek  
i Położnych w Polsce 
zmniejszy się o 54tys. gdyż 
obecnie stajemy się zawo-
dem emerytalnym. Wielo-
letnie zaniedbania i brak 
właściwej polityki rządu RP 
wobec naszych zawodów 
spowodowało, że pacjenci są 
zagrożeni brakiem profesjo-
nalnej opieki pielęgniarskiej.
Od lat, od lat, od lat słyszy-
my, że na nas nie ma pienię-
dzy! Taka polityka jest bar-
barzyńska nie tylko wobec 
nas ale również wobec całe-
go społeczeństwa polskiego!

„Dziś jest ostatecz-
ny czas na podwyżkę 
wynagrodzeń by ra-
tować nasze zawody  
w Polsce oraz naszych 
Pacjentów!”

Decydenci muszą to zrozu-
mieć i zrealizować! Lepiej 
płacić pracownikom niż od-
szkodowania! Cierpienia, 
bólu , powikłań inwalidztwa  
ani śmierci nie zwrócą i  nie 
zrekompensują żadne pienią-
dze! Żądajmy dokonania sta-
tystyk ile kosztuje taki błęd-
ny system ochrony zdrowia  
w Polsce! Ile kosztują rok 
w rok zdarzenia medyczne  
i odszkodowania i jak lawi-
nowo narastają?!

Okaże się, że podwyżka dla 
Pielęgniarek i Położnych 
jest małym procentem tych 
szokujących kwot! Ale za to 
skutecznie zainwestowaną! 
Zainwestowaną w efekcie 
na rzecz naszych Podopiecz-
nych!

Nie mówcie więc, że nie ma 
pieniędzy tylko dobrze nimi 
gospodarujcie! Przypomi-
nam, iż mówimy o pienią-
dzach publicznych!

PIELĘGNIARKI 
A POLITYCY
czyli dialog bez Dialogu

Pielęgniarki i Położne zawody 
przysparzające niezmiennie 
od 25 lat polityków ostrą mi-
grenę. Pielęgniarki i Położne 
zawody, które mimo upływu 
25 lat od upadku poprzednie-
go systemu społeczno-gospo-
darczego nadal są traktowane 
jak eksponaty z PRLu. Polska 
transformacja brutalnie po-
traktowała przedstawicieli 
naszych zawodów i odebrała 
lub raczej nie pozwoliła nigdy 
skorzystać z przywilejów pły-
nących z rozwoju i wzrostu go-

spodarczego. Choć początek 
lat 90 nie zapowiadał bezna-
dziei, która nastała. 

Pielęgniarki i Położne szybko 
zrozumiały, iż należy usank-
cjonować wykonywanie za-
wodów ustawowo i bardzo 
szybko bo już  19 kwietnia 
1991 r Sejm uchwalił ustawę 
o samorządzie Pielęgniarek 
i Położnych, a 5 lipca 1996 r. 
o zawodach Pielęgniarki i Po-
łożnej. Nasza pozycja została 
legislacyjnie uporządkowana. 

Niestety kolejne rządy i koali-
cje nie potrafiły poradzić sobie 
z ochroną zdrowia i jej pro-
blemami. Druga połowa lat 
90 przynosi tendencję wypy-
chania tej dziedziny ze strefy 
budżetowej (dziś nazwaliby-
śmy to MEDEXIT od GREXITu). 
ZOZy zostają zamienione na 
SPZOZy, a płatnikiem przesta-
je być budżet państwa, z któ-
rego wykraja się składkę zdro-
wotną (jej proporcja do PKB  
w porównaniu z inny-
mi krajami do dziś budzi  

Bez blasku fleszy wszystko wygląda inaczej!

Sebastian Irzykowski
Przewodniczący ORPiP w Słupsku
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ZDANIEM 
SPECJALISTY DS. PUBLIC RELATIONS

Grzegorz Sikora

kontrowersje). Nowe rozwią-
zania nie przynoszą popra-
wy i kasy chorych zastępuje 
Narodowy Fundusz Zdrowia  
a Samodzielne Publiczne Za-
kłady Opieki Zdrowotnej zo-
stają przekształcane w spółki 
prawa handlowego (patrz 
komercjalizacja vel prywaty-
zacja) . Wracając jednak do 
Pielęgniarek i Położnych nasze 
losy początkowo zbieżne z in-
nymi zawodami medycznymi 
(taryfikator płac przewidywał 
410 tys. starych złotych na 
pensję zasadniczą Pielęgniarki 
i 600 tys. na płacę ordynatora 
oddziału) zostają gwałtownie 
rozplecione. Cięcia zatrudnień 
w szpitalach dotykają głównie 
Pielęgniarek i Położnych. Za-
wód staje się nieatrakcyjny  
i kształcenie zawodowe (li-
cealne i pomaturalne) za-
czyna zanikać. Nowe stulecie 
przynosi przeniesienie kształ-
cenia Pielęgniarek i Położnych 
na poziom studiów licencjac-
kich. Ogromny sukces jakim 
było członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej dla Pielęgniarek  
i Położnych okazuje się szcze-
gólnie poniżającym procesem. 
Polski rząd negocjując warun-
ki członkostwa  nie dopilnował 
(choć jak dziś sądzimy zrobił 
to celowo) uznania kwalifikacji 
polskich Pielęgniarek i Położ-
nych. Policzek dla środowiska 
wymierzony na oczach całej 
Europy! Proces przekształceń 
postępował i „niewidzialna 
ręka rynku” wspomaga pra-
wodawstwem korzystnym dla 
lekarzy (dyrektywie unijnej  
o czasie pracy i rozporządze-
niom „koszykowym” ministra 
zdrowia) skutecznie blokuje 
rozwój zawodowy Pielęgnia-
rek i Położnych. Protesty Pie-
lęgniarek i Położnych, czarne 
koszulki, głodówki, okupacje, 
blokady i „białe miasteczka” 
wywołują odwrotny skutek. 
Politycy nie mający pomysłów 
ani chęci do przeprowadze-
nia reform uzdrawiających 
sytuację Pielęgniarek. rozpo-

czynają ohydną kampanię,  
w której używają pacjenta  
i etyki zawodowej jako broni 
przeciw słusznym argumen-
tom PiP. Nawet rozwiązania 
płacowe są niechlujne (słyn-
na ustawa 203) i powodują, 
że aby otrzymać choć część 
ustawowo przyznanej kwoty 
Pielęgniarki i Położne  mu-
szą walczyć z pracodawcami  
w sądzie. Jak pokazuje prakty-
ka całego kraju większość ko-
leżanek i kolegów zrezygno-
wało z części lub całości 203  
i odsetek dla ratowania 
swojego miejsca pracy (rze-
komo lub rzeczywiście zagro-
żonego finansowo z powodu 
roszczeń PiP). Nie zmam dru-
giej grupy zawodowej, której 
tak łatwo przychodzi rezygna-
cja z wywalczonych podwyżek. 
Każdy kolejny rok przynosi 
pogorszenie sytuacji material-
nej PiP oraz ich pozycji w sys-
temie. Dramatyczne rozwar-
stwienie płac w stosunku do 
innych grup oraz bezlitosna 
demografia PiP zaczyna de-
stabilizować ochronę zdro-
wia. Tyle historii - wracamy 
do chwili obecnej. Dialog po-
lityków z PiP? Czy taka forma 
komunikacji między decyden-
tami a PiP kiedykolwiek ist-
niała? Być może na początku 
transformacji. Rządzący pa-
miętali jak czuje się opozycja 
w stosunku do władzy, która 
posiada wszystkie narzędzia 
(ekonomiczne, informacyjne, 
logistyczne). Niestety upływ 
czasu oraz kolejne roszady 
na szczytach władzy zatarły 
etos solidarnościowego dia-
logu. Od połowy lat 90 dialog 
podnoszony jest tylko pod 
wpływem społecznego naci-
sku czyli okupację, blokady, 
głodówki. Od ich wielkości 
oraz bliskości centralnych 
ośrodków władzy zależała ich 
skuteczność.  Brak skutecz-
ności, narastającą w środo-
wisku PiP apatia jak również 
ewidentne wyczerpywanie 
   

Nazywam się Grzegorz  
Sikora. Zajmuje się kreacją wize-
runku, marketingiem internetowym 
i budowaniem marki osobistej. Mie-
sięcznie pokonuje setki kilometrów 
różnymi środkami lokomocji - po-
ciągami, autobusami i samochodem.  
W domu spędzam do 8 dni - po-
zostałe 22 w trasie. Oprócz tego 
- chodzę na wybory, interesuję 
się polityką. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że gdyby w czasie jednej 
z setek odbywanych przeze mnie 
podróży doszło do jakiegokol-
wiek wypadku w wyniku które-
go trafiłbym do szpitala to rola 
Pielęgniarki/Położnej byłaby 
nieoceniona. Dlaczego? Tylko  
i wyłącznie dlatego, że podją-
łem współpracę z Komitetem 
Obrony Pielęgniarek i Położnych  
i w związku z tym musiałem do-
głębnie poznać ekosystem zawodu 
Pielęgniarek i Położnych. Gdyby 
ktoś dwa lata temu spytał mnie 
na ulicy, czy według mnie zawód 
Pielęgniarki i Położnej odgrywa  
fundamentalną rolę w kreacji sys-
temu ochrony zdrowia to nie wie-
działbym absolutnie co odpowie-
dzieć. Na pewno moja odpowiedź 
nie brzmiałaby „tak”. Na 99% 
odpowiedziałbym „nie wiem”, bo 
absolutnie w tamtym momencie nie 
miałbym o tym zielonego pojęcia. 
Oczywiście, przyczyn można szu-
kać w systemie nauczania. Dzieci 
od małego otrzymują komunikaty  
o kulcie strażaka, policjanta, żoł-
nierza, lekarza. Rzadko kiedy mówi 
się o trudzie pracy Pielęgniarki  
i Położnej. Właśnie dlatego to lekarz  
w przekonaniu większości społe-
czeństwa w największym stopniu 
odpowiada za bezpieczeństwo Pa-
cjentów, czyli de facto nas wszyst-
kich. I dlatego również panuje tak 
szeroki front ogólnospołecznego 
przyzwolenia na wysokie zarobki 
lekarzy. Pielęgniarka, Położna to 
ktoś kto robi zastrzyki, podłącza 
kroplówkę, ale nie pełni aktywnej 
w roli w procesie ratowania życia. 
Taki jest stereotyp. Ci, którzy de-
cydują o zarobkach PiP doskonale  
o tym wiedzą. Dlatego właśnie, 

Szanowni Państwo - musicie być 
gotowi - na walkę o podwyżki. Wy 
powiecie, że należy zorganizować 
strajk, odejść od łóżek (takie głosy 
bardzo często pojawiają się w ko-
mentarzach na Facebooku). Jako 
obserwator odpowiem w nastę-
pujący sposób: Dziś najlepiej zor-
ganizowana akcja protestacyjna nie 
przyniesie efektów, bo przeciętny 
zjadacz chleba nie będzie rozu-
mieć, dlaczego środowisko Pielę-
gniarek i Położnych postanowiło 
wyjść na ulicę. Ba! Postanowiło 
opuścić swoich Pacjentów! Opinia 
publiczna stanie się Waszym wro-
giem numer jeden co z kolei bardzo 
ułatwi życie każdej partii rządzącej. 
Po co podwyższać pensje PiP, sko-
ro społeczeństwo nie widzi takiej 
potrzeby? W takim, niestety smut-
nym wymiarze, pełnym populizmu  
i technokracji żaden obóz wła-
dzy nie będzie mieć politycz-
nego interesu, aby zadbać  
o nasze bezpieczeństwo. Dlatego 
musicie stać się liderami opinii  
w swojej dziedzinie. Wejść  
w XXI wiek w kontekście komu-
nikacji z otoczeniem. Teraz spór 
o Waszą przyszłość toczy się po-
między politykami, dziennikarza-
mi i nieświadomymi nadchodzą-
cej katastrofy obywatelami. Was 
w tej komunikacji nie ma. Kiedy 
zdecydujecie się skutecznie wyjść 
na ulicę dziennikarze i publicyści 
kreujący przekaz dnia będą mieli 
do dyspozycji głos partii rządzą-
cej, partii opozycyjnej, „niezależ-
nego” eksperta i dopiero Wasz -  
3 do 1? 

Jak wyrównać szansę? Na począt-
ku polecam mniej czasu spędzać 
na Facebooku, więcej na Twitterze. 
Twitter to potężne narzędzie, któ-
ry może przesądzić o wyniku tego 
pojedynku. 

„O tym drugim” w na-
stępnym numerze  
„KOPiP Fakt”.
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się zasobów ludzkich (brak  za-
stępowalności pokoleniowej) 
ograniczają skłonność wła-
dzy do rozmów do minimum. 
Wszelkie próby rozmów i obra-
zowania narastających proble-
mów PiP czy to przez związek 
zawodowy czy też samorząd 
były zbywane lub skanalizowa-
ne poprzez tworzenie komisji 
i zespołów problemowych. Ich 
dzielność tak naprawdę nie 
miała służyć rozwiązaniu jakie-
gokolwiek problemu a jedynie 
zmęczeniu i zniechęcenie stro-
ny społecznej a stronie rzą-
dowej możliwość pokazania 
pseudodialogu w mediach.  
W  swoich obserwacjach posu-
nę się jeszcze o krok dalej. Mia-
nowicie decydenci zaczynają 
wykorzystywać propozycje 
i pomysły środowiska PiP  
w sposób przewrotny. De-
mografia PiP oraz jej wpływ na 
ochronę zdrowia zaczyna być 
znaczący. Coś tym trzeba zro-
bić! Propozycja sprowadzenia 
norm zatrudnienia PiP złożo-
na do komisji trójstronnej była 

bardzo wyważona  zapewniała 
bezpieczeństwo pacjentom  
a PiP rozsądny komfort pra-
cy. Zostaje jednak potajemnie 
zmieniona tak aby wykazać iż 
w systemie jest za dużo PiP. 
Fala oburzenia i krytyki nie 
zniechęca MZ Bartosza A.  do 
podpisania rozporządzenia. 
Dopiero wyliczenia norm za-
trudnienia przeprowadzone  
w podmiotach leczniczych 
ukazały skalę idiotyzmu  
(w systemie który posiada  
15 letnią lukę pokoleniową 
proponuje się zwalnianie 
PiP). Potęgę swojej głupoty 
dostrzega nawet MZ, które 
w liście swego szefa BA prosi 
o niestosowanie się do ww. 
rozporządzenia. Kolejnym 
pomysłem na rozwiązanie 
problemu PiP, realizowanym 
u podstaw (ale z namaszcze-
niem Warszawy) czyli przez 
dyrektorów i prezesów jest 
kontrakt czyli mówiąc wprost 
jednoosobowa działalność 
gospodarcza prowadzona 
przez PiP. Tu jednak opór 

środowiska okazuje się trud-
ny do złamania choć prak-
tyki zakazane są stosowane  
i popierane przez organy za-
łożycielskie podmiotów lecz-
niczych (zatrudnianie tylko na 
kontrakt choć ustawa o dzia-
łalności leczniczej zakazuje 
takich praktyk.). Nową jakość 
w kontaktach z decydentami 
podjął KOPiP. Rozpoczyna się 
etap kampanii społecznych 
oraz przy początkowym bra-
ku zainteresowania mediów 
mocne otwarcie na media 
społecznościowe oraz własne 
kanały informacyjne. Jak się 
okazuje - skutecznie. Urząd 
Marszałkowski podejmuje 
dialog, który skutkuje Okrą-
głym Stołem. Tu przy blasku 
fleszy pokazaliśmy jakość kla-
sy politycznej. 12 postulatów  
i brak odwagi że strony de-
cydentów aby zagłosować 
przeciwko któremukolwiek 
z nich. OS obnażył elementar-
ny brak wiedzy obozu władzy, 
który w osobie posłanki Kłosin 
wysnuł wnioski, że nadmierne 

obciążenie pracą PiP pracu-
jących na kontraktach da się 
rozwiązać w kodeksie pracy! 
Pani Hanna Zych-Cisoń bę-
dąca wicemarszałekiem wo-
jewództwa pomorskiego ds. 
zdrowia dopytuje się o normy 
zatrudnienia PiP choć uparcie 
twierdzi że w szpitalach mar-
szałkowskiech poziom zatrud-
nienia jest optymalny. MZ pró-
buje wmówić społeczeństwu, 
że 5,4 pielęgniarki na 1000 
mieszkańców to coś innego 
niż 54 pielęgniarki na 10 tyś 
mieszkańców. Podsumowu-
jąc - nie ma Dialogu. Jest 
tylko dialog, polegający na 
waleniu głową w betonowy 
mur. Ale jak to mówią - „głową 
muru nie przebijesz”. Szcze-
gólnie jeśli ten mur jest zbu-
dowany z niesprawdzających 
się już wolnorynkowych ko-
munałów, technokracji, braku 
realnych kompetencji, wiedzy 
i brak woli do współdziałania. 
Dlatego musimy być gotowi 
na rewolucję.

Gdy zabraknie Pielęgniarek, 
kto się Tobą zaopiekuje?
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Jako rzecznik prasowy Komi-
tetu Obrony Pielęgniarek i Po-
łożnych chciałabym kilka słów 
poświęcić na temat tzw. jedno-
ści naszego środowiska i jed-
nocześnie odnieść się do reszty 
tekstów moich koleżanek i ko-
legów z KOPiPu. Uważam, że 
wątek wspólnotowości, spój-
ności w komunikacji zarówno 
wewnętrznej jak i zewnętrznej 
wart jest szczególnej uwagi 
i w najcięższym momencie 
może okazać się kluczowy. 
To problem skomplikowa-
ny, wymagający rozwiązania  
w trybie natychmiastowym!
Sebastian Irzykowski  
w zarysowanej przez siebie 
retrospekcji podjął temat „eto-
su solidarności”. Niestety, 
choć większość Pielęgniarek  
i Położnych pamięta ten czas, 
to dziś mało kto sięga do bo-
gactwa wartości i postulatów, 
co do których oczywiście moż-
na mieć ogrom wątpliwości  
w kontekście ich później-
szej realizacji. Walka o pra-
wa pracownicze skończy-
ła się dziką prywatyzacją, 
czego skutki w różnym tego 
słowa znaczeniu odczuwa-
my do dziś. Warto jednak 

poszerzyć wyżej wspomnia-
ną retrospekcję Sebastiana  
i zastanowić się, czy nie warto 
przywołać pewnych dobrych 
praktyk jeśli chodzi o wy-
wieranie wpływów na szero-
ko pojętą klasę Decydentów.  
W mojej ocenie warto. Należy 
czasem spojrzeć na politykę 
historyczną jako na uszerego-
waną skarbnicę wiedzy czer-
panej z doświadczeń innych. 
Nie będzie Godności bez 
Jedności. To znaczy - każda 
Pielęgniarka i Położna powin-
na zarabiać więcej pieniędzy. 
Zgadzacie się ze mną, Sza-
nowne Koleżanki i Koledzy? 
Zapewne tak. A więc co nas  
w gruncie rzeczy łączy? Rela-
cje prywatne? Dzieci? Wspólne 
konto w banku? Wspólny sa-
mochód? Mieszkanie? Nosimy 
te same ubrania? Być może. 
Ale to co nas spaja, bez wzglę-
du na sympatię i antypatię, 
bez względu na przynależność 
do tej czy innej Okręgowej 
Izby, bycie związkowcem lub 
prowadzenie własnej prak-
tyki zawodowej, czy jedno  
i drugie to spoiwo jest jedno  
i w gruncie rzeczy nazywa 
się „podwyżka”. Większe za-

robki pozwolą nam żyć nor-
malnie, budować bezpiecz-
ną przestrzeń - dla siebie  
i swoich dzieci. Dzięki pod-
wyżkom staniemy się oby-
watelami Europy Zachodniej  
z prawdziwego zdarzenia.  
W końcu poczujemy euro-
pejski powiew świeżości,  
o którym tyle się mówi, już 
od ponad 10 lat. Ponad 25 lat 
temu też ludzie jednoczyli 
się w imię określonego celu 
- obalenia komunizmu i bez 
względu na ocenę historycz-
ną warto spojrzeć na tamtych 
ludzi jako na jednostki zdolne 
do jedności pomimo silnych 
różnic poglądów, o persona-
liach nie wspominając. Dzi-
siaj jest podobnie. Grzesiek  
Sikora zaznacza w swoim 
krótkim felietonie rolę me-
diów społecznościowych  
i wprowadza, zapewne, zupeł-
nie nowy termin do leksyko-
nu naszego środowiska, czyli 
Twittera. Na pewno rola działań 
on-line może okazać się funda-
mentalna! I nawet jeśli stanie-
my się, czego życzę Regionowi 
Pomorskiemu i innym, liderami 
opinii to i tak wszyscy musimy 
się spotkać się na manifesta-

cji. Nasze kolejne spotkanie 
musi być manifestacją siły. 
Musimy stać się Białą Armią!  
I w tym momencie odniosę się 
do wypowiedzi Krystyny Dęb-
kowskiej. Jeśli ktoś nie przy-
jedzie na kluczowy dla nas 
WSZYSTKICH protest, to  
w największym stopniu 
skrzywdzi tych, którzy poje-
chali walczyć o swoją przy-
szłość, a nie siebie. Na tym 
właśnie musi polegać Jedność. 
Każdy musi walczyć konse-
kwentnie o swoje. Protestujesz? 
Robisz to dla siebie i dzięki 
Twojemu zaangażowaniu inni 
mają większe szanse obudzić 
się pewnego dnia w bezpiecz-
nej, godnej rzeczywistości. Nie 
protestujesz? Tracą tylko inni. 
Ty nic nie zyskujesz i nic nie 
tracisz. Bez Jedności nie bę-
dzie Godności. Bez Jedności 
system się nie zmieni. Anna 
Wonaszek bardzo dokładnie to 
wytłumaczyła w swoim wy-
wodzie. Publiczne pieniądze 
są marnotrawione, bo nikt nie 
bierze za to odpowiedzialności.
Weźmy sprawy we własne ręce. 
Musimy być gotowi. Dla siebie  
i dla Pacjentów! 

Problem Pielęgniarek i Położnych polega na tym, że nie potrafią zjednoczyć się tak jak lekarze?

Ilona Kwiatkowska-Falkowska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Pomorskiego OZPIP
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Dlaczego 
musimy być gotowi?

Szanowni Państwo! 
Nie będę się silić na górno-
lotne wywody. Związkowcy  
z OZZPiP muszą być gotowi na 
protest, bo nie ma innej drogi. 
Ścieżka dialogu się zakończyła. 
Podczas Okrągłego Stołu mó-
wiłam, że nie chcę wychodzić 
z innymi Pielęgniarkami i Po-
łożnymi na ulicę. Nic się od tej 
pory nie zmieniło. Ale trzeba(!) 
w końcu skutecznie stawić opór. 
Nie możemy ani sekundy dłużej 
czekać, że ktoś coś zrobi za nas, 
że coś się zadzieje bez naszego 
udziału. Tak po prostu nie bę-
dzie. 

Musimy być gotowi, bo 
Pielęgniarki i Położne 

zapracują się na śmierć! 

Musimy być gotowi, bo mamy 
rodziny, dzieci i wnuki, które nas 
potrzebują. Musimy być gotowi, 
bo żaden z nas nie zasłużył sobie 

na życie bez Godności. 

Pomyślcie, że każdy z Was 
pójdzie na protest by walczyć  
o swoje prawa. Na proteście 
będziecie walczyć o swoje lep-
sze jutro, o bezpieczeństwo 
własnej rodziny. Nie koleżan-
ki. czy kolegi. Nie myślcie  
o tym w kategorii ogółu, lecz 
własnego interesu. Nie idąc na 
protest odbieracie szansę sobie 
i innym. Dlatego właśnie musi-
my gotowi, bo każdemu z Was 
należy się godne życie i jed-
nocześnie - nikomu tej szansy,  
a w szczególności Pielęgniarce  
i Położnej nie można odbierać! 

Ile razy jeszcze będziemy nad-
stawiać karku? Ile razy jesz-
cze mamy usłyszeć, że nam nic 
nie przysługuje, a Pielęgniarka  
i Położna to zawód niewarty sza-
cunku? 

Ile jeszcze czasu  
zamierzamy stracić? 

Bo ja, Krystyna Dębkowska nie 
zamierzam tracić ani sekundy 
dłużej. Zamierzam protestować. 
Po ponad 40 latach chcę wywal-
czyć swoją Godność. 

Przestańmy się rozglądać. Nie 
zastanawiajcie się, czy na pro-
test wybierze się z Wami Wasza 
koleżanka, czy Wasz kolega. Za 
dużo myślimy, za mało działa-
my! Każdy dzień jest na wagę 
złota. Kolejny dzień oczekiwa-
nia na cud, to jeden dodatkowy 
dzień oddalający nas od sukcesu. 
Tak to trzeba postrzegać!  Chyba, 
że tak naprawdę nie chcecie pod-
wyżek, nie chcecie szacunku, nie 
potrzebujecie Godności. Może 
chcecie pracować po 400 go-
dzin w miesiącu. Może się mylę 
i już jesteście gotowi - na byle-
jakość. Osobiście nie chcę by-

lejakości. Nie chcę jej dla tych, 
którzy wybrali mnie na funkcję 
Przewodniczącej Regionu Po-
morskiego OZZPiP. Nie chcę 
jej dla tych, którzy byli przeciw-
ko mojej kandydaturze. Piszę  
o tym do Was w ten sposób, bo 
chcę Wam pokazać, że tu wal-
ka nie idzie o personalia! Nie  
o brudna politykę! Nie chodzi 
o to, kto kogo lubi, a kto kogo 
nie nienawidzi. Nasze postulaty 
nie są żadną listą pobożnych 
życzeń. One powinny być już 
dawno załatwione. Nie bierzmy 
ochłapów, które oddalą nas od 
sukcesu na kolejne 4 lata! 

Obudźmy się z letargu. Jutro 
musimy być gotowi. 

Jutro może nadejść szybciej 
niż myślicie! 

Jesteśmy Gotowi?
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