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List otwarty
do członków NSZZ „Solidarność”
oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest oburzona wypowiedzią Przewodniczącego
NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z dnia 8 sierpnia 2018 r. W opinii NRPiP jest to nakłanianie
strony rządowej do nieprzestrzegania zapisów Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r., które
gwarantują pielęgniarkom i położnym poprawę warunków pracy i płacy. Przewodniczący
Duda odmawia samorządowi pielęgniarek i położnych ustawowego prawa do prowadzenia
rozmów oraz podpisywania porozumień ze stroną rządową w imieniu tego środowiska.
Podkreślamy, że NRPiP od lat podejmuje szereg działań zmierzających do powstrzymania
deprecjonowania zawodów pielęgniarek i położnych.
Porozumienie zawarte pomiędzy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Zarządem
Krajowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
a Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia daje nadzieję na
rozwiązanie najbardziej palących problemów naszego środowiska zawodowego. Mowa w nim
m. in. o wdrożeniu norm zatrudnienia, regulacji płac, płatnych urlopach szkoleniowych,
stypendiach dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa,
wypracowaniu strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa. Takie gwarantowane
rozwiązania wpłyną bezpośrednio na płace, warunki i bezpieczeństwo pracy każdej
pielęgniarki i położnej w Polsce. Zatem są to działania na rzecz pracowników, które NSZZ
„Solidarność” powinna wspierać, tymczasem Przewodniczący Duda – wspólnie
z organizacjami pracodawców – próbuje zablokować wejście w życie Porozumienia. Chcemy
również wyraźnie podkreślić, że nigdy nie negowaliśmy i nie negujemy działań innych
organizacji reprezentujących interesy swoich środowisk.

Oburzające słowa Przewodniczącego Dudy padały w sierpniu, miesiącu szczególnym dla
każdego członka Solidarności. 38 lat temu ogłoszono „21 postulatów Solidarności”. Jesteśmy
przekonani, że nasze starania wpisują się w ich realizację. Mając na uwadze publiczne
wystąpienie liderów NSZZ „Solidarność”, należy zapytać, czy sierpniowe postulaty są w
dalszym ciągu dekalogiem organizacji, którą reprezentują? Rodzi się także kolejne pytanie o
to, dlaczego „Solidarność” pozwoliła w ostatnim dwudziestoleciu na tak drastyczne
deprecjonowanie zawodów medycznych?!
Apelujemy do członków Solidarności o solidarność z pielęgniarkami i położnymi, które
inicjują pozytywne zamiany w ochronie zdrowia, liderów zaś o zaprzestanie prowadzenia
negatywnej kampanii, dewaluującej działania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz
Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
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