
                                            PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZE/POŁOŻNE 

                                                          KOLEŻANKI/KOLEDZY! 

Rośnie ogromne niezadowolenie z powodu wejścia w życie ustawy o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych. Do strony rządowej nie docierają żadne argumenty. 

Twierdzą, że środowisko jest zadowolone, że są to znaczące podwyżki.                                                         

My wiemy, że jest inaczej.                                                                                                                              

Pozostaje już tylko jedno wyjście – masowe protesty, które pokażą skalę problemów. 

 Zawiązał się Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, którego postulatami są: 

1. Szybszy wzrost nakładów na opiekę zdrowotną do 8% PKB 

2. Zwiększenie wynagrodzeń medyków do poziomów UE 

3. Większa liczba finansowanych świadczeń zdrowotnych 

4. Podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów  

5. Zwiększenie liczby kadry medycznej do poziomu UE                                                          

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jako samorząd zawodowy wysuwa 

następujące postulaty: 

1.Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych                                                                                        
2.Normy zatrudnienia                                                                                                            
3.Realizacja strategii rządu na rzecz rozwoju pielęgniarek i położnych   
4.Powstrzymanie emigracji zarobkowej pielęgniarek i położnych. 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje w dniu                                     
11 września 2021r wyjazd na protest, który rozpoczyna się w Warszawie                             

od godz.11.30 Wszystko jest zorganizowane - dojazd, koszulki, banery z hasłami. 

Brakuje tylko uczestników. 

Jeżeli jesteście zadowoleni pozostańcie w domach, ale pamiętajcie nie macie prawa 
narzekać, że nikt dla Was nic nie robi. Rząd będzie zadowolony, bo również nie 

widzi problemów. 

Jeżeli czujesz to co My - rozczarowanie, niesprawiedliwość, brak szacunku dla pracy 
Weź udział w proteście. 



Pokażmy rządzącym ogromną skalę niezadowolenia. To ostania szansa. 

Apelujemy do pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych zatrudnionych w szpitalach, 
POZ, NZOZ i w pozostałych placówkach o udział w manifestacji. 

Rządzący boją się już tylko protestów  i okazywania społecznego niezadowolenia. 

BEZ  WAS  SIĘ  TO  NIE  UDA! 

Czekamy na zgłoszenia pod numerem tel:  48 360 69 60 lub emailem: 
orpip@orpip.radom.pl 

Zapisy można zgłaszać również do zarządów organizacji związkowej na ternie swojego 
zakładu pracy. 

Podać należy : nazwisko, imię, miejsce zatrudnienia, nr telefonu.                                    
Szczegóły wyjazdu miejsce i godzina podane będą w dniu zapisu. 

 

                                                                               Małgorzata Sokulska 

                                                                      Przewodnicząca Okręgowej Rady  

                                                                     Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 
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