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nie jesteśmy przeciwko podwyżkom 
dla pielęgniarek, tylko myśmy zostali 
z tego wyłączeni. To jest niedopusz-
czalne, to jest brak równości stron w 
tym dialogu. Tylko o to tu chodzi.
Dzisiaj jest tak, że do protestu nie włą-
czą się, ale przygotowują się kolejne 

grupy zawodowe. Niektóre związki 
zawodowe, które reprezentują tylko i 
wyłącznie jedną branżę, czy to w gór-
nictwie, czy w służbie zdrowia, mają 
ułatwione zadanie. W górnictwie są 
związki zawodowe pracowników do-
łowych. Oni przychodzą na negocja-

cje i rozmawiają tylko o członkach 
swoich związków. A my jako związ-
kowcy „Solidarności” musimy rozma-
wiać…
Senator Stanisław Kogut:
 To, że ktoś odchodzi od łóżka dziec-
ka, gdy dziecko jest śmiertelnie chore, 
to naprawdę jest ogromna tragedia 
dla rodziców, bo przecież dziecko jest 
największym skarbem. Ja głośno mó-
wię i proponuję, żeby te pielęgniarki 
pojechały na południe Polski i zapy-
tały pielęgniarki tam, za jakie pienią-
dze one pracują, za jakie pieniądze na 
południu pielęgniarki pracują. I na-
prawdę, tak jak powiedział pan prze-
wodniczący, jest nie tylko związek 
branżowy, bo i w „Solidarności” także 
są pielęgniarki.
Prezydent RP Andrzej Duda powie-
dział na posiedzeniu Rady Dialogu 
Społecznego w dniu 8 czerwca:
 „Przedstawicieli central związko-
wych proszę o to, aby jednak mimo 
wszystko mitygowali swoich człon-
ków - pracowników, swoich przedsta-
wicieli w poszczególnych placówkach 
ochrony zdrowia, że te prace są prowa-
dzone i żeby jednak zachowali cierpli-
wość i spokój, żeby dać wprowadzić 
te dobre i omówione rozwiązania”.

Przewodniczący Rady Dialogu Spo-
łecznego Piotr Duda:
 Wczoraj odbyło się piąte posie-
dzenie Rady Dialogu Społecznego, 
obecny był na nim prezydent Rze-
czypospolitej Andrzej Duda. Roz-
mawialiśmy właśnie o problemach 
zakończonego już strajku pielę-
gniarek. Ale my, jako Rada Dialogu 
Społecznego, chcemy rozwiązywać 
problemy systemowo. Tak więc roz-
mawialiśmy ogólnie o problemach 
dotyczących wzrostu wynagrodzeń 
dla wszystkich grup zawodowych w 
ogólnie rozumianej ochronie zdro-
wia. Jesteśmy tym zainteresowani. 
Wczoraj przedstawiał także informa-
cję pan minister Konstanty Radziwiłł, 
który jest członkiem Rady Dialogu 
Społecznego. Tak, że - jak państwo 
widzicie - naprawdę to wszystko się 
zazębia, to wszystko funkcjonuje. I po 
wczorajszej informacji oraz dyskusji, 
ostrej dyskusji, dotyczącej sytuacji w 
służbie zdrowia, nie pozostawiamy 
tego tylko w protokole, nie działamy 
tylko tak ad hoc. Staramy się z tego 
wszystkiego wyciągać wnioski. I ja 
jestem przekonany, że wczorajsza 
dyskusja na posiedzeniu RDS pozwoli 
na to, że minister zdrowia w jeszcze 
szybszym tempie przygotuje projekt 
ustawy, która ma faktycznie zapobiec 
wspomnianej trudnej sytuacji i ko-
lejnym protestom w służbie zdrowia. 
Bo dzisiaj pielęgniarki, jutro kolejne 
grupy zawodowe… A my jako Rada 
Dialogu Społecznego, jako związki 
zawodowe reprezentatywne, chcemy 
rozwiązywać wspomniane problemy 
systemowo.
(...)
 Chcę państwu przekazać informa-
cję – wczoraj przekazał mi tę infor-
mację siedzący tu przewodniczący 
Andrzej Radzikowski z OPZZ – że 
podczas strajku pielęgniarek w Cen-
trum Zdrowia Dziecka przewodni-
czący Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego na Mazowszu, członek 
OPZZ, skontaktował się z pielęgniar-
kami z Centrum Zdrowia Dziecka i 
zaproponował pomoc, mediację, wy-
szedł z propozycją, że przedstawi tę 
sprawę na posiedzeniu Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w War-
szawie na Mazowszu, ale pielęgniarki 
odmówiły.
(...)
 Jest to dla nas bardzo smutna i 
przykra sprawa, bo gdybyśmy nawet 
chcieli okazać solidarność z pielę-
gniarkami, jeżeli chodzi o strajk w 
Centrum Zdrowia Dziecka, to nie 
mogliśmy, same pielęgniarki nam to 
zabrały, same nie były wobec nas so-
lidarne.

 Pokutuje jeszcze tzw. rozporządze-
nie ministra Zembali, które tajnie, za-
ocznie negocjowali i podpisali tylko 
ze związkiem zawodowym pielęgnia-
rek. Obrazowo można powiedzieć, 
że to jest tak, jakby teraz minister 
Radziwiłł usiadł gdzieś w piwnicy i 
wynegocjował ze związkiem zawo-
dowym „Solidarność” podwyżki tylko 
dla członków związku zawodowego 
„Solidarność”. Tak to wygląda, obra-
zowo mówiąc. Takie rozporządzenie 
funkcjonuje…

(Senator Kazimierz Kleina: Dla 
wszystkich pielęgniarek, nie dla 
członków, a to jest różnica.)

Tak, dla wszystkich, dobrze, dla 
wszystkich pielęgniarek, tyle że, Pa-
nie Senatorze…

(Senator Stanisław Kogut: Nie prze-
rywaj.)

…związek zawodowy „Solidarność”, 
OPZZ, bo OPZZ też zostało z tego 
wyłączone, reprezentują wszystkie 
grupy zawodowe. My zrzeszamy rów-
nież pielęgniarki, położne, tak jak i 
OPZZ. Dzisiaj przy tych podwyżkach 
my nie mamy prawa reprezentować 
członków naszego związku. To jest 
niezgodne z konstytucją, z ustawą o 
związkach zawodowych, z ustawą o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
Przewodniczący „Solidarności” czy 
OPZZ w Centrum Zdrowia Dziec-
ka, mimo że i w „Solidarności”, i w 
OPZZ zrzeszone są pielęgniarki, nie 
mieli prawa usiąść i rozmawiać o 
podwyżkach dla członków swoich 
związków, czyli też pielęgniarek. My 

STRAJK PIELĘGNIAREK
Poniżej cytujemy wypowiedzi uczestników dyskusji, która toczyła się podczas plenarnego posiedzenia Senatu w dniu 9 czerwca 2016 roku. Dyskusja odzwierciedla 
obecną sytuację w zakresie roli związków zawodowych w kontekście tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych. NSZZ Solidarność zaskarżył nawet do Trybunału 
Konstytucyjnego przedmiotowe podwyżki, jednak Trybunał oddalił wniosek. Teraz Związek usilnie tłumaczy, że nie jest przeciwny podwyżkom, ale... Warto też 
zauważyć, co mówił Prezydent RP jeszcze w czasie trwania strajku w CZD, na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, zwłaszcza w kontekście obietnic przedwybor-
czych skierowanych do środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych. Fragmenty wypowiedzi wybrano ze stenogramu, zamieszczonego na stronie internetowej 
Senatu.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 8 czerwca 2016 roku.   Fot. www.dialog.gov.pl
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Sonda na Facebooku

Ocena roli związku i izby pip
w strajku pielęgniarek w CZD
W dniach pomiędzy 9 a 14 czerwca br. 
redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pie-
lęgniarek i Położnych przeprowadziła 
sondę na temat oceny roli izby i związ-
ku pip w strajku pielęgniarek w CZD. 
W sondzie zagłosowało ponad tysiąc 

siedemset pięćdziesiąt osób. Respon-
denci mieli do wyboru następujące 
odpowiedzi: oceniam - bardzo pozy-
tywnie, pozytywnie, nie mam zdania, 
negatywnie, bardzo negatywnie. Wy-
nik sondy? Ponad 97% respondentów 

rolę związku i izby pip w strajku pie-
lęgniarek w CZD oceniło negatywnie 
i bardzo negatywnie. Szczegółowe 
wyniki sondy prezentujemy na poniż-
szym wykresie.

 (Śmig)


