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 Początek roku, mimo uciążliwych mrozów stał się go-
rącym okresem w kwestii podpisywania kontraktów przez 
placówki medyczne z NFZ. Łódzki Oddział Wojewódzki 
NFZ finansuje leczenie około 2 500 000 ubezpieczonych 
z terenu województwa łódzkiego. Takie dane widnieją na 
stronie głównej tej placówki.

 Zakłady opieki zdrowotnej starające się jak co roku 
o kontrakty na świadczenie usług medycznych muszą złożyć 
oświadczenia o spełnieniu minimalnej liczby zatrudnienia 
w NFZ -cie. Właściciele, aby uzyskać kontrakt kompletują 
wykwalifikowaną kadrę medyczną. Okazuje się, że dane 
niektórych pielęgniarek wykorzystane zostały przez praco-
dawców nawet w kilku placówkach, choć w rzeczywistości 
tam nie pracują. Nie podpisywały one żadnej umowy, a co 
ważne, ich dane osobowe informujące o ukończonych 
kursach kwalifikacyjnych, studiach magisterskich i przede 
wszystkim specjalizacjach w danej dziedzinie, wykazane 
zostały bez ich zgody, bez negocjowania z nimi nawet 
warunków finansowych. Pytanie nasuwa się samo czy po 
to pielęgniarki kosztem wyrzeczeń, poświęcenia swojego 
czasu prywatnego, pracując kończą studia i specjalizacje 
by pracodawcy mogli wykazując fikcyjne stanowiska pra-
cy pielęgniarek, otrzymując za nie dodatkowo oceniane 
warunki do kontraktu? Wiemy, że dogrywki w NFZ-cie 
trwały do marca. Pracodawca ma obowiązek zawiadomić 
nie tylko NFZ, lecz także pracownika i urząd skarbowy 
o wykazaniu dochodu. Nie wszystkie przypadki jednak 
mogą być celowym łamaniem prawa. Jeśli pielęgniarka jest 
tylko pracownikiem – widmo, to jaką opiekę otrzymuje 
pacjent? Rekordzista w białym fartuchu był zatrudnio-
ny wg NFZ aż w 25 placówkach naraz, jak to możliwe?  

Czy jesteśmy więc jak Ojciec Pio z Pietrelciny we Włoszech 
posiadający dar dwulokacji, z którego korzystał by nieść 
pomoc innym i znajdował się w dwóch lub kilku miejscach 
równocześnie? Mnie przypisano podobne umiejętności. 
Szukałam nowej pracy, składając dokumenty w różnych 
placówkach medycznych, zarówno publicznych jak i prywat-
nych. Przypadkiem odkryłam zatrudnienie mnie w jednej 
z placówek dzięki koleżankom, które uświadomiły mi, że 
po złożeniu dokumentów w czterech szpitalach na pewno 
już w którejś placówce pracuję, o czym jeszcze nie wiem 
i nie dowiem się jeśli tego nie sprawdzę w bazie danych 
NFZ. Przestraszyłam się, że może zapuka do mnie kiedyś 
,,skarbówka’’ albo nie daj Boże prokurator i co wtedy? Moje 
przypuszczenia i obawy się sprawdziły.

 Skala zjawiska jest ogromna, jak wynika z doniesień 
o nieprawidłowościach alarmują pielęgniarki z Górnego 
Śląska „Nie podpisywałyśmy żadnych umów!”, sprawdzają 
na Lubelszczyźnie i w innych województwach. W akcję 
włączają się wszystkie pielęgniarki w całej Polsce. Ciągle 
coś odkrywam i coraz bardziej tracę wiarę w ludzi. To 
kolejne moje rozczarowanie w życiu i pewnie jeszcze nie 
jedno. Apeluję do wszystkich pielęgniarek i położnych, 
które szukały nowej bądź dodatkowej pracy, bo nie starcza 
im do przysłowiowego ,,dziesiątego’’ – sprawdzajcie swoje 
umowy w bazie danych NFZ! Każda z was, jeśli ma jakie-
kolwiek obawy musi zrobić to sama, by upewnić się gdzie 
tak naprawdę jeszcze pracuje, a złożyć grupowego wniosku 
do NFZ raczej nie można.

 Do Funduszu wpłynęło kilka tysięcy ofert, w wyni-
ku rozstrzygnięć konkursowych niektóre placówki stra-
ciły kontrakt, dotyczy to np. poradni specjalistycznych,  
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gabinetów stomatologicznych, rehabilitacyjnych. ,,Powodem 
nieprzyznania środków finansowych, mimo spełnienia 
wszystkich wymogów jest zbyt wysoka konkurencja nowych 
prywatnych jednostek z wysokimi kapitałami inwesty-
cyjnymi’’ jak twierdzi prezes jednego ze szpitali. Szpitale 
czy też przychodnie muszą mieć wykazanych specjalistów, 
zarówno lekarzy, jak i pielęgniarki, by podpisać kontrakt na 
działalność danego typu. O tym mówi zarządzenie 90/2011 
Prezesa NFZ z dnia 13 .12. 2011 r. (załącznik 2 – warunki 
wymagane) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
15. 09. 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakre-
su leczenia szpitalnego (załączniki 1 i 2). I tak na przykład 
na oddziałach okulistycznych, na blokach operacyjnych 
przy operacjach zaćmy nie mogą już w tej chwili asystować 
instrumentariuszki, tylko muszą je zastąpić pielęgniarki z spe-
cjalizacją z pielęgniarstwa operacyjnego bo tak zdecydowało 
od nowego roku Ministerstwo Zdrowia (Rozporządzenie 
z dnia 15. 09. 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
w zakresie leczenia szpitalnego). Trochę statystyki, tak dla 
przykładu w Śląskiej Izbie Pielęgniarskiej zarejestrowanych 
jest tylko 15 pielęgniarek operacyjnych, w województwie 
łódzkim tylko 3, a w całym kraju na 200 tys. czynnych 
zawodowo pielęgniarek tychże specjalistek jest tylko 865. 
Wniosek nasuwa się sam. Co ciekawe, taki wymóg tyczy się 
tylko zaćmy, a „takich zabiegów jak zaćma przeprowadza 
się w Polsce rocznie ok. 160 tys., drugie tyle, o ile nie wię-
cej, czeka w kolejkach’’ jak twierdzi Krajowy Konsultant 
w dziedzinie okulistyki. Chodzi zarówno o małe szpitale 
prywatne, jak i potężne publiczne kliniki. Kliniki muszą 
również spełniać pewne wymogi, które wynikają ze zmian 
przepisów, m.in. konieczności posiadania dostępu do bloku 
operacyjnego, świadczenie usług 3 razy w tygodniu w wyzna-
czonych godzinach i wyżej omówiony warunek posiadania 
przez pielęgniarki okulistyki specjalności z pielęgniarstwa 
operacyjnego. Interweniowali szefowie prywatnych szpitali 
w Ministerstwie w sprawie pielęgniarek specjalistek, ale słowo 
się rzekło i odkręcić ten przepis jest teraz trudno. Tak więc 
walka trwa. NFZ odrzuca oferty szpitali, bo np. ośrodki 
chirurgii jednego dnia (w jej ramach usuwa się np. żylaki) 
muszą spełniać wyższe nawet od specjalistycznych klinik 
wymogi dotyczące bloków operacyjnych, aby je przebudować 
potrzeba też trochę czasu, publiczne placówki konkurują 
z prywatnymi szpitalami, świadczeniodawcy wykazują fik-
cyjnie zatrudnienia pielęgniarek specjalistek, a pielęgniarki 
żeby miały jeszcze więcej do roboty sprawdzają w NFZ -cie 
w ilu miejscach naraz są zatrudnione. Każdy przecież walczy 
o swoje jak w „erze kamienia łupanego” – pielęgniarki o miej-
sca pracy, których już brakuje, bo likwidowane są poradnie 
lub oddziały w szpitalach, a pracodawcy o kontrakty po to 
by utrzymać się na rynku pracy. Kogo więc tu obwiniać? 
Teraz każdy walczy o siebie i o swoje, boję się że w tej walce 
pogubiliśmy się już wszyscy.

 Chłodny bilans urzędników NFZ to np. próby ograni-
czenia dotacji na kardiologiczne badania prenatalne płodów 

i przesunięcia ich na margines opieki medycznej, powodując 
praktycznie uniemożliwienie powszechnego dostępu do 
świadczeń diagnostycznych. Dziś już wiemy, że projektowane 
zmiany nie zostały wdrożone a badania echokardiogra-
ficzne włączone są jednak do programu Ambulatoryjnych 
Świadczeń Diagnostycznych ratujących życie i zdrowie 
wielu dzieci. Według specjalistów z tej dziedziny i wielu 
rodziców oraz ludzi zaangażowanych w ten jakże ważny 
obszar medycyny, gdyby nie walka o możliwość kontrak-
towania usług z NFZ to mogłoby to skutkować grożącą 
katastrofą. Posiadacze Certyfikatów Sekcji Echokardiografii 
i Kardiologii Prenatalnej walczą o zweryfikowanie punktacji 
za świadczone usługi medyczne, gdyż jak się okazuje NFZ 
jednakowo wylicza, akurat w tym przypadku, usługi nie-
zależnie od rodzaju posiadanego Certyfikatu. Przykładów 
takich można by przytaczać wiele. Jestem zaniepokojona 
takim stanem rzeczy i należę do osób, które przeciwstawiają 
się dotychczasowym warunkom m.in. finansowym naszego 
środowiska pielęgniarskiego podejmując działania na rzecz 
ich poprawy. Żyjemy w dobie braku stabilności finansowej, 
a tym samym braku poczucia bezpieczeństwa. Pielęgniarki 
tak dobrze wykształcone coraz więcej pracują i coraz mniej 
zarabiają, w tej całej gonitwie tracą nadzieją na poprawę 
finansową, nikt nie jest zadowolony, wyczuwa się zmęczenie 
i narastającą frustrację. Jak długo ma trwać taki stan rzeczy 
Bóg raczy wiedzieć. ,,Albo bezprawie albo bałagan” to chyba 
dobre określenie na to, co dzieje się w Polsce. Przeciąganie 
liny do granic możliwości. Kto ma płacić za błędne decyzje 
czy też pomyłki urzędników, bałagan w systemie - pacjenci, 
pielęgniarki, czy dyrektorzy publicznych bądź prywatnych 
szpitali? Wszyscy jesteśmy w to wkręceni, przysłowiowy 

„kolorowy zawrót głowy lub groch z kapustą”, jak kto woli.
Na zakończenie pragnę dodać parę słów na temat włas-

nych odczuć. Wiele lat z życia prywatnego poświęciłam na 
kształcenie. Od zawsze chciałam zostać pielęgniarką, ukoń-
czyłam Liceum Medyczne, już po 1,5 roku pracy zawodowej 
kurs kwalifikacyjny, po drodze dwa kursy specjalistyczne, 
pracując kończyłam 4 - letnie studia dzienne magisterskie 
i równocześnie specjalizację. Ktoś zapewne zapyta jak to 
możliwe? Możliwe, jak się chce można wiele zrobić i osiąg-
nąć, ale ile mnie to kosztowało wiem tylko ja - ile emocji, 
nerwów, frustracji, czasem zwątpienia, kosztem bliskich, 
znajomych, nieprzespanych nocy po to, by zaliczać sesje 
egzaminacyjne, biegać na praktyki zawodowe i odbywać staże 
na specjalizacji prawie we wszystkich szpitalach, pisać pracę 
licencjacką, a za chwilę magisterską naukowo - badawczą, 
obronić je, no i oczywiście zakończyć 2 - letnią specjalizację 
egzaminem państwowym w Warszawie. W trakcie studiów 
otrzymywałam stypendium za wyniki w nauce, a za pracę 
magisterską dostałam wyróżnienie i nagrodę finansową 
przewidzianą regulaminem z Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych. Czegóż chcieć więcej? Ktoś mógłby powiedzieć, 
że osiągnęłam spektakularny sukces i satysfakcję, może i tak, 
ale ja póki co, tak nie myślę. 
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Witam Koleżanki i Kolegów wykonujących zawód 
zwany pielęgniarstwem. To do Was, jako czytelników Biu-
letynu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, 
kieruję mój list - owoc ponad rocznego pobytu w Anglii.

Szczerze mówiąc, z zamiarem tym nosiłem się już 
jakiś czas. Miałem jednak pewien dylemat, czy to kogoś 
w ogóle zainteresuje? Nic bowiem tak nie nudzi, jak 
kolejne spostrzeżenia kogoś, kto nie musi na co dzień 
zderzać się z polską rzeczywistością… Wiem o tym, 
gdyż sam takie miałem odczucie jeszcze ponad rok temu.  
Osoby wyjeżdżające do pracy za granicę wzbudzały moje 
zainteresowanie, które jednym stwierdzeniem określiłbym 
jako „kolejna-kolejny, który ma już dość…” Powodo-
wało to u mnie taką delikatną zazdrość, przejawiającą 
się tym, że sam chciałbym zobaczyć jak to jest „tam…  
w tej Anglii…???”

W zasadzie moja wiedza przed wyjazdem do UK ogra-
niczała się w większości na pewnych zasłyszanych prze-
słankach, spostrzeżeniach znajomych, którzy osiedli już 

Wiele razy odczułam też złośliwości i przykre uwagi pod 
moim adresem jako tzw. „wykształciucha”, że do niczego 
mi się to wyższe wykształcenie nie przyda, że mój zakres 
obowiązków jest taki sam jak pozostałych pielęgniarek itp. 
Nie wszyscy przecież muszą czy mogą spełniać się tylko na 
kierowniczych stanowiskach. Wyższe wykształcenie przydało 
mi się chyba jednak po coś, a chociażby po to, by napisać ten 
artykuł. Nie ukrywam, że czasami było mi przykro, rodziło 
się wiele wątpliwości czy dać sobie już z tym wszystkim 
spokój, a docinki ze strony własnego środowiska przyczy-
niły się też w niemałej mierze do obniżenia poczucia mojej 
wartości. Przetrwałam jednak dzięki ambicji, determinacji, 
samozaparciu, no i pracy, jak również wsparciu mojego 
kierownictwa, motywacji, pomocy i dodawania otuchy 
ze strony bliskiej koleżanki - również pielęgniarki, która 
stała się dla mnie wzorem wiedzy, postawy i zaangażowa-
nia w opiece nad pacjentem oraz dzięki postawie, miłości 
i pomocy mojego Syna. Za to więc mam teraz okazję im 
wszystkim podziękować. Po wielu latach wyrzeczeń, pracy 
przez jakiś czas po 300 godzin miesięcznie, nadal zarabiam 
tyle samo, ile bez wykształcenia wyższego i uzyskanego 
tytułu specjalistki, którego ukończenie zawsze było moim 
marzeniem, a moje dane osobowe są bezprawnie wykorzy-
stywane przez podmioty, które na tym zarabiają. Czyż nie 
można mieć dość? Co można czuć, rozczarowanie czy też 
złość i jakie jest wyjście z sytuacji? 

Mam jednak cichą nadzieję, że kiedyś ta dbałość o wy-
soki poziom kwalifikacji personelu medycznego i jego stałe 
podnoszenie, ciągłe doskonalenie jakości świadczonych 
usług medycznych, prowadzenie badań naukowych i prac 
badawczo-rozwojowych przez pielęgniarki i położne, będą 
kiedyś tak cenione jak jest to w innych krajach Unii Euro-
pejskiej, czego sobie i wszystkim życzę.

Eliza

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji.
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poza Polską. Nie do końca wszystko jest tak „jak to ma-
lują…” Podobnie jak ze „Słonecznikami” Vincentego van 
Gogh’a. Dopiero, gdy zobaczyłem ten obraz w londyńskim 
muzeum na własne oczy, stwierdziłem , że bardziej mi się 
podobały kopie w albumach… były bardziej kolorowe, 
niż w rzeczywistości… Wszystko istnieje na bazie iluzji, 
którą karmimy się sami lub wtedy, gdy inni za nas to robią. 

Proces rejestracji w NMC.
A teraz nieco konkretów, moich własnych spostrzeżeń, 

subiektywnego odczucia spraw i doświadczeń. Nie zo-
bowiązuje nikogo do tego, aby się zgadzał ze mną. Chcę 
przedstawić jedynie mój punkt widzenia. Mam nadzieję, 
że nie wyjdzie z tego stek narzekań…

Wyjeżdżając do Anglii miałem ze sobą dwa lata doświad-
czenia w łódzkich szpitalach i dyplom licencjata pielęg-
niarstwa w ręku. Ten ostatni wcale nie jest obowiązkową 
przepustką do pracy w zawodzie na terenie Anglii. Dwoje 
z moich znajomych, z którymi pracuję, to osoby po liceum 
medycznym, mające co najmniej 10-letnie doświadczenie 


