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O G Ł O S Z E N I E

STRAJK PIELĘGNIAREK
List do ministra Konstantego Radziwiłła

Panie Ministrze! 

Wypowiadałam się do tej pory na 
różnych forach, jednak ten list posta-
nowiłam napisać na Facebooku z po-
wodu sytuacji zaistniałej w Centrum 
Zdrowia Dziecka i związanych z nią 
wypowiedzi Pana i Pańskich pracow-
ników.
Mamy XXI wiek, a Pan mówi o po-
wołaniu? Powołanie to można mieć 
do zakonu, do wojska. A ja wykonu-
ję zawód – pielęgniarki, a nie siostry 
miłosierdzia. Czasy, gdy pielęgniarki 
były traktowane jak służące, dawno 
minęły. Obecnie nazywa się nasz za-
wód obciążeniem finansowym szpita-
la oraz świadczeniem medycznym.
Nie potrafię zrozumieć Pańskiego 
oraz Dyrekcji CZD i społeczeństwa – 
oburzenia, że pielęgniarki odeszły od 

łóżek. To chyba dobrze, że wreszcie te 
niedobre, niewykwalifikowane, opry-
skliwe panie i panowie dali spokój 
dzieciom i ich bliskim.
Z Waszych wypowiedzi oraz z tych 
wszystkich obrzydliwych komentarzy 
oraz opisów sytuacji z różnych szpi-
tali wynika jedno: pielęgniarki nic nie 
robią, są opryskliwe, piją tylko kawkę 
i śpią, itp…
Mamy bardzo uzdolnione społeczeń-
stwo, ponieważ pacjenci i ich najbliż-
si sami podłączają kroplówki, robią 
zastrzyki, zmieniają opatrunki, poda-
ją leki, myją chorych - szczególnie 
wszystkich obłożnie chorych, sprawu-
ją opiekę pooperacyjną… i mogę tak 
wymieniać dalej, ale po co?
Naprawdę ubawiły mnie do łez ko-
mentarze typu: „zwolnić nierobów 
i zatrudnić młode”. Nie wiem, czy 
płakać, czy się śmiać. Naprawdę do 
nikogo nie dociera, że młodych pielę-
gniarek nie ma i nie będzie.
To tak chcecie młode osoby zachęcić 
do pracy w tym zawodzie – powoła-
niem i najniższą krajową? W dzisiej-

szych czasach społeczeństwa kon-
sumpcyjnego? Życzę Wam wszystkim 
powodzenia. 
Chciałabym szczególnie Panu Mini-
strowi (bo Koleżankom i Kolegom 
nie muszę) powiedzieć, że Pana igno-
rancja oraz bezmyślność mnie zadzi-
wiają. A może to jakaś ciuciubabka? A 
może co innego? Może „pomroczność 
jasna”? Czy naprawdę nie zdaje Pan 
sobie sprawy z tego, że pielęgniarek 
nie ma i nie będzie? 
Chyba wiem, skąd u Pana ta ignoran-
cja. Pan i Pańscy współpracownicy 
leczą się w szpitalach  rządowych,  
gdzie może (bo nie sprawdzałam tego) 
na jedną separatkę przypada jedna wy-
poczęta pielęgniarka, bo wątpię, czy 
zostałaby dopuszczona do pracy przy 
Panu Ministrze pielęgniarka zmęczo-
na dyżurem 24-godzinnym. 
Wie Pan może, dlaczego jeszcze funk-
cjonuje większość szpitali, przychod-
ni rodzinnych, prywatnych klinik itd.? 
Tylko dlatego, że my pracujemy na 2 
etatach i jeszcze na umowę zlecenie w 
3. miejscu. Tak, Panie Ministrze, ży-

czę Panu i Pana współpracownikom z 
całego serca, byście byli pielęgnowani 
przez pielęgniarki pracujące na 3 eta-
tach. I nie przesadzam.
A teraz proszę Pana o uruchomienie 
swojej wyobraźni i niech Pan zobaczy 
to, co ja widzę: wszystkie pielęgniarki 
w całej Polsce pewnego dnia  rezy-
gnują z tych dodatkowych etatów. I co 
będzie??? Myślicie, cała elito rządzą-
ca, że to niemożliwe albo przesadzam. 
Nie, nie przesadzam. Tak się stanie i 
dopiero się zdziwicie.
A dlaczego tak będzie? Ponieważ je-
steśmy w „kwiecie wieku”, bardzo 
zmęczone, schorowane i po prostu 
mamy dość.
Dziwię się, że strajkują tylko pie-
lęgniarki. Ja uważam, że powinny 
strajkować osoby zarządzające szpi-
talami, a w szczególności nasze Panie  
Oddziałowe, Naczelne Pielęgniarki 
oraz Dyrektorzy ds. pielęgniarek, no 
i oczywiście  Panie z izb pielęgniar-
skich. A dlaczego tak się dziwię? Bo 
to Wy niedługo nie będziecie mieli 
kim zarządzać i zamiast nawoływać 

pielęgniarki do powrotu do pacjentów, 
powinniście stać przy nich i wspierać 
w każdym z ich postulatów. To dla 
Was, Państwo zarządzający szpitala-
mi – moje koleżanki i koledzy naraża-
ją się na te wszystkie obelgi – byście 
później nie byli ciągani po sądach o 
odszkodowania za błędy w sztuce le-
czenia i pielęgnowania.
A co do tych zarobków pielęgniarek 
w Polsce po 5-6 tys. złotych, to zga-
dza się, Panie Ministrze. Pominął Pan 
tylko bardzo istotny fakt, że kwoty 
takie, a nawet wyższe, zarabiają na-
sze polskie pielęgniarki i pielęgniarze 
mieszkający w Polsce, ale pracujący 
w krajach sąsiednich.
Pozdrawiam Pana i Pana współpra-
cowników. Życzę dużo zdrowia na 
najbliższe lata (dlaczego takie życze-
nia, wyjaśniłam w tym liście).

Z poważaniem -
mgr pielęgniarstwa z 30-letnim sta-
żem pracy

(imię i nazwisko znane Redakcji)

Ogłoszenie o konkursie 
 

Dyrekcja Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach ul. Dworcowa 31  

w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ogłasza konkurs na 

stanowiska: 
 

 Pielęgniarki oddziałowej oddziału I - rehabilitacji oddechowej 

 Pielęgniarki oddziałowej oddziału II - chorób płuc i gruźlicy 

 Pielęgniarki oddziałowej oddziału III - chorób płuc i chemioterapii 

nowotworów 

 Pielęgniarki oddziałowej Izby Przyjęć 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone  

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku  w sprawie kwalifikacji 

wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 

leczniczych niebędacych przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 Nr 151, poz. 896). 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów ( oryginały bądź 

kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem ) wymienionych w § 12 Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 182) wraz z oświadczeniem, 

że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko. 

 

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 31.07.2016 roku  

pod adresem:  

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa  
ul. Dworcowa 31 
44-145 Pilchowice 

 
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu 

kontaktowego, a także adnotację "Konkurs na stanowisko…" (określenie stanowiska). 
 

Oferty złożone po terminie i te, które nie spełniają wymogów nie podlegają rozpatrzeniu. 
 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur minimum: 45 dni od upływu 

terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie.  

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym można uzyskać 
w Dyrekcji Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach ul. Dworcowa 31. 
 

Drogi Zarządzie OZZPiP oraz Moja Ukochana Naczelna Izbo PiP!
 Nie wiem, jak długo jeszcze będzie-
cie ze spokojem, w ciszy czytać i  słu-
chać wszystkich tych kłamstw w me-
diach, na forach itp. Jak długo jeszcze 
będziecie pozwalać, by tak szargano 
dobre imię naszego zawodu?
 Wszystko we mnie się burzy, gdy 
ten wodospad obrzydliwych opinii i  
oszczerstw spada na głowy Waszych 
niewinnych koleżanek i kolegów, a 
Wy ze stoickim spokojem, ponieważ 
PODPISAŁYŚCIE CYROGRAF - 
nic niewarte porozumienie, milczycie 
– bo zabiorą i to. 
 Niech zabierają tę swoją „pod-
wyżkę” - śmieciowy dodatek, a Wy 
powinnyście tam stać razem z tymi 
Waszymi zaszczutymi związkowca-
mi z CZD. To między innymi Wasze 
porozumienie spowodowało taką falę 
krytyki ze strony mediów i społeczeń-
stwa. Ciągle słyszymy od pacjentów, 
ich bliskich, a także naszych znajo-
mych i nawet naszych rodzin: ”Czego 
Wy ciągle chcecie? Przecież dostały-
ście takie podwyżki i co roku będzie-
cie jeszcze dostawać”.

 Ogarnijcie się - władze związkowe 
i izbowe! Mamy okazję naprawdę, a 
nie wirtualnie, coś uzyskać, ale mu-
sicie zapomnieć o Waszym śmiecio-
wym porozumieniu i stanąć ramię w 
ramię z Waszymi związkowcami. 
 Myślicie, tak jak minister Radziwiłł 
i jego klika, że zmęczą się, wszystko 
przycichnie, a Wy nadal będziecie 
sobie niby działać. Mam nadzieję, że 
tak nie będzie i rozliczą Was za brak 

wsparcia i nieudolne decyzje.
KOLEŻANKI, KOLEDZY,

 PIELĘGNIARKI, PIELĘGNIARZE 
ORAZ POŁOŻNE 

 - apeluję do Was: w całym kraju złóż-
my wniosek o WOTUM NIEUFNO-
ŚCI dla naszych władz związkowych 
oraz izbowych. Czy oni naprawdę są 
bezkarni?  

Pozdrawiam - Pielęgniarka
(imię i nazwisko znane Redakcji)
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