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Z sądowej wokandy

Pielęgniarskie grafiki
W uzasadnieniu do wyroku Sądu 
Okręgowego czytamy:
„(...) praktyka stosowana w szpitalu od 
przeszło 20 lat, a polegająca na zamie-
nianiu się przez pielęgniarki dyżurami 
w ten sposób, że pracowały one przez 
jedną dobę, a następnie miały dłuższy 
okres odpoczynku pomiędzy dyżura-
mi. Powódka była jedyną osobą, wobec 
której wyciągnięto daleko idące kon-
sekwencje, mimo że sytuacja nie była 
wynikiem jej złej woli. O tego rodzaju 
praktyce wiedział doskonale zarówno 
personel, ordynatorzy, jak i dyrekcja 
szpitala, ale nigdy nie było z ich stro-
ny żadnego sprzeciwu. Owe działania 
były akceptowane od bardzo wielu lat 
i stanowiły praktykę obowiązującą nie 
tylko w pozwanym szpitalu, ale także 
w większości innych szpitali”.

W uzasadnieniu wyroku Sądu Okrę-
gowego czytamy:
 Sąd Rejonowy zarzucił oskarżonym 
między innymi, że:
„Działając publicznie i bez powodu, 
okazując przez to rażące lekceważenie 
porządku prawnego, znieważył funk-
cjonariusza publicznego - pielęgniar-
kę, kierując do niej słowa powszech-
nie uznane za obelżywe, podczas i w 
związku z pełnieniem obowiązków 
służbowych [...]
 Działając publicznie i bez powodu, 
okazując przez to rażące lekceważe-
nie porządku prawnego, popychając 
i uderzając ją naruszył nietykalność 
cielesną funkcjonariusza publicznego 
- pielęgniarki M. S. podczas pełnienia 
przez nią obowiązków służbowych i 
spowodował u niej obrażenia ciała w 
postaci urazu kończyny górnej prawej 
z mocnym stłuczeniem barku prawego 
i nadgarstka prawego, wymagających 
unieruchomienia kończyny na tembla-
ku, [działanie to] naruszyło czynności 
narządów ciała, to jest kończyny górnej 
prawej, na czas powyżej dni siedmiu”.

 W uzasadnieniu czytamy dalej:
„W ocenie Sądu Okręgowego analiza 
akt sprawy wyklucza zewnętrzną przy-
czynę zachowania oskarżonych, co z 
kolei prowadzi do uznania, że czyny 
oskarżonych sprokurowane były ra-
czej wewnętrznymi czynnikami, takimi 
jak: cechy charakteru sprawców, ich 
skłonność do agresji, poziom intelek-
tu, stopień przystosowania do funk-
cjonowania w społeczeństwie, a nadto 

stan upojenia alkoholowego. Wyrażone 
przez oskarżonych twierdzenia, że kie-
rowali się troską o życie i zdrowie M. 
S., stanowią w przekonaniu Sądu na-
stępczą próbę usprawiedliwienia wła-
snego karygodnego zachowania, które 
w rzeczywistości nie miało uzasadnio-
nego powodu, a wynikało z uwolnienia 
ich pokładów agresji i uzewnętrznienia 
wyraźnych braków kultury osobistej”.
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Pielęgniarka to funkcjonariusz publiczny

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zgodziła się, aby dodatki w ramach tzw. podwyżek pielęgniarek i położnych 
nie były wypłacane w przypadkach: L4, urlopu macierzyńskiego, opieki nad zdrowym i chorym członkiem rodziny.
 Do redakcji Gazety zwróciły się pie-
lęgniarki i położne jednego ze szpitali, 

które są zbulwersowane sposobem po-
działu środków finansowych w ramach 

tzw. podwyżek dla pielęgniarek i po-
łożnych. Pielęgniarki i położne uwa-
żają, że podział środków finansowych 
zaproponowany przez pracodawcę jest 
niesprawiedliwy. Jednocześnie sposób 
ten jest sprzeczny z prezentowanymi 
przez ministerstwo zdrowia interpre-

tacjami w zakresie sposobu wypłaca-
nia przedmiotowych dodatków. Pielę-
gniarki i położne nie mogą pogodzić 
się z faktem, że taki sposób podziału 
pieniędzy spotkał się z aprobatą izby 
pielęgniarek i położnych. Obok pu-
blikujemy propozycję pracodawcy w 

zakresie sposobu podziału środków 
finansowych oraz pozytywną opinię 
izby pielęgniarek podpisaną przez 
przewodniczącą Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych. 
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