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Bielsko - Biała, dnia 5 grudnia 2016 r.

Szanowna Pani                         
Beata Szydło                          
Prezes Rady Ministrów                             

                                           
Szanowna Pani Premier,

z ogromną wdzięcznością przyjęliśmy 
fakt, że Pani Premier poświęciła czas 
na spotkanie z pielęgniarkami i położ-
nymi Podbeskidzia.
 Nasz samorząd zawodowy właśnie 
obchodzi 25-lecie powstania. Przyna-
leżność do niego jest obligatoryjna. 
Został on powołany przede wszystkim 
do reprezentowania zawodowych i 
społecznych interesów swoich człon-
ków oraz dbania o ich rozwój zawo-
dowy.
W Polsce zarejestrowanych jest po-
nad 320 tys. pielęgniarek i położnych, 
z czego na Śląsku ponad 42 tys., a w 
naszej Beskidzkiej Okręgowej Izbie 
ponad 5300.

Pielęgniarki i położne kształcą się na 
studiach wyższych I i II stopnia, uzy-

skując tytuł licencjata pielęgniarstwa i 
magistra pielęgniarstwa.

 Ogromne zaniepokojenie naszych 
grup zawodowych budzą plany uru-
chomienia drugiej ścieżki kształcenia 
w zawodzie pielęgniarki, która miała-
by być prowadzona w dwustopniowej 
szkole branżowej (na podbudowie 
3-letniej szkoły asystentek pielęgniar-

skich), kończącej się egzaminem ma-
turalnym i egzaminem dyplomowym, 

uprawniającym do otrzymania prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki. 

Oznacza to, że pielęgniarką zostałaby 
osoba ze średnim wykształceniem, a 
nie wyższym, jak obecnie, co stanowi 
powrót do standardów obowiązują-
cych w Polsce przed wejściem do Unii 
Europejskiej. Jest to regres, na który 
jako samorząd zawodowy nie może-
my się zgodzić.
 Obniżanie poziomu kształcenia nie 
może być lekarstwem na niedobór 
pielęgniarek na polskim rynku pracy. 
Od kwalifikacji pielęgniarki zależy 
bowiem w dużym stopniu bezpieczeń-
stwo pacjentów, jak i sprawne, dobre 
jakościowo realizowanie świadczeń 
zdrowotnych.
 Jak wynika z doświadczeń lokal-
nych oraz analizy przygotowanej 
przez Departament Pielęgniarek i 
Położnych Ministerstwa Zdrowia, w 
Polsce nie brakuje kandydatów na I 
stopień studiów na kierunku pielę-
gniarstwo. Obserwuje się nawet ten-
dencję wzrostową, jednak około 50% 
chętnych nie zostaje przyjętych na 
studia z powodu limitów narzucanych 

przez uczelnie. 
Dlatego konieczne jest, aby uczelnie 
otrzymywały dodatkowe środki wy-
łącznie na kształcenie pielęgniarek, 
co pozwoliłoby im na zwiększenie 
liczby studentów na tych kierun-
kach.
 Uważamy także, że istnieje ko-
nieczność przywrócenia stażu po-
dyplomowego pielęgniarek i położ-
nych, ewentualnie stażu – pierwsza 
praca, tak jak uczyniono to u leka-
rzy. Jest szansa, że dzięki temu pielę-
gniarki bezpośrednio po studiach nie 
będą wyjeżdżały za granicę, ponieważ 
otrzymają zatrudnienie w kraju i po-
czują satysfakcję z pierwszej wykony-
wanej pracy. Podczas stażu podyplo-
mowego pielęgniarka zdobyłaby także 
większe bezpośrednie doświadczenie 
w pracy z pacjentem i wzmocniłaby 
zespół pracujący na konkretnym od-
dziale szpitalnym.
 W Polsce na 1000 mieszkańców 
przypada 5,2 pielęgniarki i jest to naj-

mniejszy wskaźnik w Europie, gdzie 
średni wskaźnik wynosi 10. Śred-
ni wiek polskiej pielęgniarki zbliża 
się do 50 roku życia. Konieczne jest 
więc podjęcie działań w celu zapo-
bieżenia wyjazdom doświadczonych 
pielęgniarek za granicę i odchodzenia 
pielęgniarek z zawodu. Proponuje-
my wprowadzenie standardów w 
poszczególnych dziedzinach pie-
lęgniarstwa oraz przygotowanie 
rozporządzeń koszykowych, opi-
sujących, ilu pacjentów powinno 

przypadać na jedną pielęgniarkę w 
poszczególnych oddziałach.
 W 2015 roku Naczelna Rada Pie-
lęgniarek i Położnych złożyła w Mi-
nisterstwie Zdrowia rekomendacje, 
wskazujące kierunki działania, jakie 
należy podjąć w celu poprawy sytu-
acji pielęgniarek i położnych w sys-
temie ochrony zdrowia. Oczekujemy 
przyśpieszenia prac dla ich realizacji.

Szanowna Pani Premier,

zawód pielęgniarki/położnej to zawo-
dy samodzielne, wymagające ciągłe-
go, ustawicznego kształcenia i dosko-
nalenia zawodowego. Osoby, które 
sprawują nadzór nad wykonywaniem 
tych zawodów, muszą znać jego mi-
sje, cele, zadania i specyfikę pracy. 
Dlatego uważamy, że konieczne jest 
powołanie osoby z wykształceniem 
pielęgniarskim na stanowisko wice-
ministra zdrowia, która całościowo 
zajmie się problematyką naszych 

zawodów, zadba o ich prestiż oraz 
opracuje i wdroży we współpracy 
z samorządem pielęgniarek i położ-
nych strategię działania i rozwoju 
polskiego pielęgniarstwa i położnic-
twa.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności -  
Przewodnicząca Okręgowej Rady

Beskidzkiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych

w Bielsku-Białej  -
Małgorzata Szwed

Pielęgniarstwo 2016 

Premier spotkała się z władzami Izby
 W dniu 5 grudnia br. w Bielsku-
-Białej odbyło się spotkanie premier 
Beaty Szydło z przedstawicielami 
samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych. To pierwsze takie spo-
tkanie od wielu lat. Tym ważniejsze, 
że  miało miejsce w roku 25-lecia sa-
morządu zawodowego, a sytuacja pol-
skich pielęgniarek jest bardzo trudna.
 NRPiP od początku kadencji tego 
rządu zabiega o powstanie komplek-
sowej strategii dla polskiego pielę-
gniarstwa. Podczas półgodzinnego 
spotkania przewodnicząca Beskidz-
kiej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Małgorzata Szwed przedstawiła po-

stulaty i stanowisko NRPiP w kwestii 
poprawy sytuacji pielęgniarek i położ-
nych.
– Podczas rozmowy z panią premier 
podniosłam kwestię systemu kształ-
cenia oraz stażu podyplomowego-
-pierwsza praca, a także wdrożenia 
rozporządzeń koszykowych. Pani pre-
mier z dużym zrozumieniem wysłu-
chała naszych postulatów – relacjonu-
je spotkanie przewodnicząca BORPiP 
Małgorzata Szwed. – Zapewniła też, 
że zastanowi się i rozważy powoła-
nie pielęgniarki na stanowisko wice-
ministra w Ministerstwie Zdrowia. 
Uważamy, że takie rozwiązanie jest 

niezbędne, by sprawy największej 
medycznej grupy zawodowej były na-
leżycie przedstawiane. Potrzebna jest 
osoba, która dobrze zna realia nasze-
go zawodu i opracuje oraz wdroży we 
współpracy z samorządem pielęgnia-
rek i położnych strategię działania i 
rozwoju polskiego pielęgniarstwa i 
położnictwa.
 Przewodnicząca BORPiP przekaza-
ła pani premier list, w którym zawarte 
są najważniejsze postulaty samorządu 
zawodowego.
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