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STANOWISKO ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP 

 

Światowy Dzień Zdrowia, przypadający 7 kwietnia, to święto wszystkich, którzy 

pracują w systemie ochrony zdrowia. To święto  pielęgniarek i położnych, a także lekarzy, 

ratowników, laborantów, administracji personelu pomocniczego i szeregu innych ludzi którzy 

codziennie  ratują  ludzkie życie. To święto ludzi którzy mimo katastrofalnej sytuacji w 

miejscu pracy, na co dzień ratują ludzkie życie 

 

Z roku na rok nasze święto jest coraz smutniejsze. Coraz trudnej jest nam wypełniać 

obowiązki patrząc jak z braku środków finansowych umiera ochrona zdrowia.  

 

W Polsce od wielu lat stan systemu ochrony zdrowia wymaga intensywnej terapii. 

Niejednokrotnie my pracownicy ochrony zdrowia zmuszeni byliśmy  protestować nie tylko o 

swoje prawa, ale także w imieniu i w interesie pacjentów.  

 

W czasie strajków, w tym strajków głodowych, dochodziło do sytuacji, w której 

zmuszeni byliśmy opuścić miejsce pracy i walczyć. Nigdy jednak nie przekroczyliśmy 

granicy, którą było i jest bezpieczeństwo pacjenta. Nigdy pacjent nie został bez naszej opieki.  

 

Mimo tego, takie decyzje są zawsze niezwykle trudne i bolesne. Zawsze są 

ostatecznością. Dlatego po zakończonych miesiąc temu strajkach na Podbeskidziu oraz 

proteście solidarnościowym przy ministerstwem zdrowia, FZZ branża ochrony zdrowia - 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych postanowił, że tegoroczny 

Światowy Dzień Zdrowia będzie dla nas świętem solidarności z pacjentami.  
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Dniem manifestacji współczucia i zrozumienia dla nich tam, gdzie walczą o zdrowie - przy 

łóżkach chorych.  

 

Dlatego już miesiąc temu Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o odroczeniu 

manifestacji w dniu 7 kwietnia.  

 

Drugim, istotnym powodem tej decyzji było rozpoczęcie rozmów z rządem. Od 

zawsze Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych stał na stanowisku, że 

tylko dialog społeczny jest skuteczną metodą osiągania porozumień i wypracowania 

efektywnego modelu naprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Rozmowy są w toku, 

mimo że zostały przesunięte do trójstronnego branżowego zespołu ds. ochrony Zdrowia. 

  

Są one szansą na wypracowanie rozwiązań korzystnych dla środowiska.  Korzystnych 

dla pacjentów. Jeśli jest chociaż cień nadziei – chcemy podjąć każdą próbę.  

 

OZZPIP  jest stroną społeczną, która zawsze dotrzymywała słowa. Dlatego 

prowadząc rozmowy, których domagaliśmy się protestując i strajkując jeszcze miesiąc temu, 

nie wstaniemy teraz od stołu rokowań, by wyjść na ulicę.  

 

Uczynimy to jednak bez wahania, jeśli rozmowy nie przyniosą oczekiwanych 

rezultatów. O tym, że pielęgniarkom i położnym nie brakuje determinacji, nikt chyba w 

Polsce nie wątpi. 

 

Wobec powyższego Zarząd Krajowy OZZPiP, choć zaproszony 29 marca do wzięciu 

udziału w manifestacji organizowanej przez OPZZ i Solidarność, nie weźmie w niej czynnego 

udziału. Zachęcamy wszystkie organizacje związkowe, tak jak my zrzeszone w Forum 

Związków Zawodowych do wywieszenia 7 kwietnia, w całym kraju, w placówkach ochrony 

zdrowia flag związkowych  przepasanych  kirem. Niech to będzie nasz znak gotowości,  znak 

dramatycznej sytuacji. OCHRONA ZDROWIA BEZ REFORM UMIERA. 
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Sam sprzeciw czy mówienie o problemach ochrony zdrowia, nie wystarczy. 

Konieczne są działania i propozycje rozwiązań dla systemu. Dlatego Ogólnopolski Związek 

Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przygotował stosowne projekty ustaw regulujących 

sytuację tego środowiska zawodowego. Jednak to nie związek zawodowy, a politycy mają 

obowiązek wypracować odpowiednią legislację, przygotować plan i dbać o jego realizację. 

Plan naprawy ochrony zdrowia w Polsce, obliczony na wiele lat i konsekwentnie wdrażany 

przez różne rządy wywodzące się z różnych opcji politycznych. Przygotowanie takiego planu 

jest możliwe ponad podziałami, w dialogu wielu partii, grup zawodowych, pacjentów.  

 

Dlatego piecze nad jego tworzeniem musi sprawować nie jeden minister, nie 

jedna partia, ale urząd z natury ponad partyjny, mający autorytet. Uważamy, że takim 

jest urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent, będący głową państwa, wybrany 

przez większość obywateli ma autorytet i kompetencje, by stanąć na czele działań, 

których celem jest stworzenie kompleksowego i wieloletniego planu naprawy systemu 

ochrony zdrowia w Polsce.  

 

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że tocząca się de facto kampania prezydencka także 

nie nastraja optymizmem. Potencjalni kandydaci mówią dużo o wielu sprawach, ale tak 

naprawdę nie ma w tym pomysłu na naprawę tak ważnej sprawy dla obywateli jakim jest 

ochrona zdrowia.  

 

Dlatego my – członkowie Forum Związków Zawodowych  podpowiadamy:  

 

Zadbanie o podstawowe bezpieczeństwo obywateli, a takim jest bezpieczeństwo 

zdrowotne, to podstawowe zadanie głowy państwa.  

 

Polityk, który chce być prezydentem, ale nie ma na ten temat poglądów, nie ma 

koncepcji, jak wykorzystać do tego celu prezydenturę, nie powinien sprawować tego urzędu.  
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Uważamy, że właśnie święto 7 kwietnia jest dobrą okazją, by powiedzieć to głośno i 

zobowiązać kandydatów na najwyższy urząd w państwie, do tego, by przedstawili nam swój 

punkt widzenia i swoje propozycje działań.  

 

Jest to ich obowiązek wobec pracowników ochrony zdrowia  oraz wszystkich obywateli. 

 

Dlatego Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i 

Położnych informuje, że w drugiej połowie maja zorganizuje debatę kandydatów na 

urząd prezydenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


