
Uchwała nr 55/V/2015 

Zarządu Krajowego 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 09.09.2015 r. 
 

w sprawie decyzji o ogłoszeniu ogólnokrajowego pogotowia strajkowego 

 

Na podstawie § 18 ust. 1 lit. f)  Statutu OZZPiP  

 

§ 1 

1. Wobec fiaska rozmów prowadzonych od czerwca 2015r. z Ministrem Zdrowia i Narodowym 

Funduszem Zdrowia Zarząd Krajowy OZZPiP zmuszony jest podjąć decyzję o ogłoszeniu 

ogólnokrajowego pogotowia strajkowego. Bezpośrednim powodem ogłoszenia pogotowia 

strajkowego jest brak możliwości wypracowania na szczeblu rządowym rozwiązań 

systemowych umożliwiających poprawę warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych. 

Propozycja rozwiązań przedstawiana przez Ministerstwo Zdrowia rażąco odbiega celów jakie 

prezentował OZZPiP na negocjacjach oraz celów oczekiwanych przez pielęgniarki i położne 

w Polsce. Różnice dotyczą m.in. niewystarczającej wysokości kwot, które MZ i NFZ chcą 

przekazać na wzrosty wynagrodzeń; nie objęcia wzrostem wynagrodzeń całej grupy 

zawodowej; brak trwałość dokonanych wzrostów wynagrodzeń i brak gwarancji, że będzie to 

wzrost wynagrodzeń zasadniczych; brak udzielenia przez Rząd RP gwarancji pewności  

i trwałości uzyskania wzrostów wynagrodzeń; brak określenia gwarantowanej wysokości 

minimalnego wzrostu wynagrodzenia dla każdej pielęgniarki i położnej. 

2. W ramach ogłoszonego pogotowia strajkowego Zarząd Krajowy zobowiązuje wszystkie 

Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe OZZPiP do oflagowania  

i oplakatowania swoich zakładów pracy począwszy od dnia 10 września 2015r.  

3. Zarząd Krajowy wzywa wszystkie Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe 

OZZPiP do niezwłocznego zakończenia etapów mediacji w prowadzonych sporach 

zbiorowych poprzez podpisanie protokołów rozbieżności z mediacji i przejścia do kolejnego 

etapu tj. przeprowadzenia referendum strajkowego.  

4. Zarząd Krajowy zobowiązuje członków OZZPiP do czynnego i aktywnego uczestnictwa  

w prowadzonych akcjach protestacyjnych organizowanych przez struktury zakładowe, 

międzyzakładowe i regionalne. 

5. Zarząd Krajowy wnosi, aby od dnia 10 września 2015r. członkowie OZZPiP, a także inni 

pracownicy wykonujący zawód pielęgniarki i położnej w Polsce, uzewnętrznili fakt pogotowia 

strajkowego poprzez wykonywanie pracy z dopiętym elementem „niebieskiej wstążki”. 



6. Zarząd Krajowy zwraca się do FORUM Związków Zawodowych, którego jest członkiem,  

a także do innych organizacji związkowych oraz do pracowników innych grup zawodowych  

o poparcie w akacjach protestacyjnych i w ewentualnych akcjach strajkowych grupy 

zawodowej pielęgniarek i położnych. 

7. Oddzielnie Zarząd Krajowy zwraca się do wszystkich ugrupowań politycznych, 

samorządowych, ruchów społecznych oraz do obywateli o poparcie prowadzonych przez 

pielęgniarki i położne akcji protestacyjnych oraz ewentualnych akcji strajkowych. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

w imieniu Zarządu Krajowego 

 

 

 

 

 

 


