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Naczelna Izba
Pielęgniarek i Położnych

W związku ze „społecznym niezadowoleniem” z podjętych działań w sprawie obywatelskiego
projektu  ustawy  o  sposobie  ustalania  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników
wykonujących  zawody  medyczne  zatrudnionych  w  podmiotach  leczniczych,  zwracamy  się  do
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dlaczego o zmianach w projekcie ustawy obywatelskiej dotyczących zawodów pielęgniarki
i położnej dowiadujemy się od osób trzecich (media, internet, prasa), a nie bezpośrednio ze
strony  internetowej  NIPiP  ,  która  powinna  rzetelnie  i  na  bieżąco  informować  swoich
członków?

2.  „Dużym  osiągnięciem była  dla  nas  marcowa  debata,  którą  współorganizowaliśmy  wraz
z Ministerstwem Zdrowia. Doprowadziła do dyskusji wszystkich zaangażowanych stron oraz
do uzyskania oficjalnego zapewnienia od Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, iż słowa
zostaną przekute w czyny” – powiedziała Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek
i  Położnych.  Dnia  07.06.2017  Odbyło  się  pierwsze  czytanie  rządowego  projektu  ustawy
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Pytanie: Czy powinnyśmy się czuć oszukane, iż nie czytano Naszego projektu, przecież  
formalnie te projekty powinny być rozpatrywane jednocześnie. Prosimy o jasne stanowisko
w tej sprawie.

3. Dlaczego pominięto pielęgniarki lub położne z tytułem MAGISTRA BEZ SPECJALIZACJI?
 Ile ma wynieść wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem 
 magistra, która nie posiada specjalizacji? 

4. Dlaczego pominięto pielęgniarki lub położne z tytułem LICENCJAT BEZ SPECJALIZACJI?
 Ile ma wynieść wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem 
 licencjata, która nie posiada specjalizacji? 

5. Dlaczego  dopuszczono  (zezwolono)  się  dyskryminacji  finansowej  zawodu  pielęgniarki
i położnej na tle innych zawodów ? Przykład. Pielęgniarka magister pielęgniarstwa. Posiada
20 letni  staż  pracy.  Ma  wynagrodzenie  zasadnicze  w  wysokości  - 5  850  zł;  Ratownik
medyczny  z  wykształceniem  wyższym.  Posiada  6  letni  staż  pracy. Ma  wynagrodzenie
zasadnicze w wysokości - 7 800 zł.

6. Dlaczego zezwolono na zrównanie pielęgniarek i położnych po liceach medycznych do tych,
które ukończyły studia licencjata, magisterskie czy nawet doktoranckie? Tym posunięciem
pielęgniarki i położne zrezygnują z wysiłku podnoszenia poziomu wykształcenia.

7. Prosimy o podanie podstawy prawnej wyrażenia zgody przez Naczelną Izbę Pielęgniarską na
umieszczenie  niższego,  dyskryminującego  wskaźnika  wartości  pracy  pielęgniarki
z wykształceniem wyższym medycznym (bez specjalizacji) na poziomie 0,64 w stosunku do
innych pracowników medycznych z wyższym wykształceniem medycznym bez specjalizacji,
nie wymienionych w pkt. 1-5, gdzie w/w czynnik jest wyższy i wynosi 0,74. 

 Dlaczego samorząd zawodowy wyraził zgodę na tak dyskryminujący zapis w projekcie ustawy
 i tym samym zdeprecjonował wartość wyższego wykształcenia medycznego pielęgniarek?  
 Jest to tym bardziej kuriozalne, że to właśnie pielęgniarki ze względu na specyfikę swojej  
 pracy są dużo bardziej narażone chociażby na zagrożenia biologiczne, urazy fizyczne czy  
 agresję,  niż  wyżej  wspomniane  inne  zawody  medyczne  (np:  dietetyk,  fizjoterapeuta  itp).
 A może jest to ze strony Izb Pielęgniarskich kompletna negacja i lekceważenie wyższych  
 studiów pielęgniarskich? Dlaczego dopuszczono do wyżej opisanej sytuacji? 



8. Dlaczego propaguje się postawę, iż należy kształcić personel pomocniczy czy asystentów
medycznych, a nie dba się o należyty prestiż naszego zawodu ? (składki członkowskie, dzięki
którym funkcjonują Izby Pielęgniarskie płacą tylko pielęgniarki i położne). Uważamy, że są to
działania wbrew Naszym interesom.

9. Dlaczego ujmuje się prestiżu pielęgniarkom i położnym zabierając tytuł „starsza”, a zezwala
na tytułowanie  grupę zawodową np. ratowników medycznych?

 

Jako  członkowie  Okręgowych  Izb  Pielęgniarek  i  Położnych  oczekujemy  bezzwłocznej
i merytorycznej odpowiedzi ze strony NIPiP na Nasze pismo.

Polskie Pielęgniarki i Położne


