
Gazeta Pielêgniarki i Po³o¿nej4

Sk³adki a prawo
wykonywania zawodu

Naczelna Rada PiP zapytana przez ministra zdrowia w sprawie
kierunków nowelizacji ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej propo-
nuje, aby prawo wykonywania zawodu pielêgniarki i po³o¿nej wygasa³o
w razie „nie op³acania sk³adki cz³onkowskiej za okres d³u¿szy ni¿ 1 rok”.

Id¹c tym tokiem rozumowania to osoba nie op³acaj¹ca podatków
powinna mieæ zabierane polskie obywatelstwo. Propozycja Naczelnej
Rady jest tak kuriozalna, ¿e nie warto nawet sie nad ni¹ d³u¿ej rozwo-
dziæ. Jest po prostu niekonstytucyjna. Szkoda, ¿e takie nieprzemyœla-
ne propozycje wychodz¹ na publiczne forum.

Redakcja

Jak mo¿na o czyms takim pomyœleæ, a co dopiero proponowaæ. BRAK
S£ÓW
pielêgniarka: Niczego bardziej wymyœlnego nie spodziewa³am siê po NIPiP
siostra: A tym co nie op³acaj¹ abonamentu radiowo-telewizyjnego
zabraæ telewizor + jako bonus oddam mê¿a z pilotem
siostra:): ta ostatnia wypowiedz mi siê bardzo podoba :) pozdrawiam
 robotyzosia: NIPiP to jest absurd.  Panie straci³y chyba rozum. Sk³ad-
ka powinna byæ dobrowolna. Z ca³ym szacunkiem, ale izby pielêgniar-
skie nic nie robi¹. Wydaj¹ tylko broszurê nic wart¹.
ZuZia: Kto jest za delegalizacj¹ paso¿yta dr¹¿¹cego nasz zawód?
Odebraæ izbom przywilej nadawania/odbierania prawa wykonywania
zawodu i nadaæ go uczelniom. „Kole¿ankom/gom” z IPiP pewnie znu-
dzi³y siê 10 tyœ pensje, bo ¿ycie podro¿a³o. Licz¹ na podwy¿ki. Sk¹d
braæ? Dowaliæ podatek od zawodu. Nich frajerki p³acz¹ i p³ac¹. W razie
czego szanta¿yk z „prawem” w tle i pospólstwo na kolankach samo
przype³znie.
Pawe³: Na myœl o izbach pielêgniarskich tylko jedno przychodzi mi do
g³owy: Izba rz¹dzi, Izba radzi, Izba nigdy Ciê nie zdradzi.
MariaS: Panie w Izbach powinny pamiêtaæ ¿e ich podstawowym
obowi¹zkiem jest broniæ naszych praw. Walczyæ o nas, a nie „dokopy-
waæ” „swojej” grupie zawodowej. Czy w Izbach obowi¹zuje jakiœ
kodeks etyki? Mo¿e nale¿y takowy kodeks stworzyæ. Zastanówcie siê
panie „izbowe”, czy nie zatraci³yœcie siê gdzieœ po drodze. Mo¿e czas
powróciæ do pracy przy ³ó¿ku pacjenta?
verpleegkundige: To skandal, mieszkam na stale w Holandii i nie
zamierzam pozbyc sie polskiego obywatelstwa. Posiadam polskie i
holenderskie prawo wykonywania zawodu. W Holandii skonczy³am
specjalizacje i pracuje jako pielegniarka ratunkowa w prowoncji Noord
- Braband. Nie p³ace skladek na ¿dn¹ Izbe w Polsce, bo o ile sie
orientuje, skladki oplaca sie na Izbê , na terenie której wykonuje siê
zawód pielegniarki. Co w takim razie bedzie z takimi pielegniarkami jak
ja? Nie poczuwam sie do obowiazku placenia skladek w Polsce. Ten
projekt to czysta dyskryminacja. Pozdrawiam portal i wszystkie piele-
gniarki. Nie dajcie sie dlu¿ej gnebiæ!
Lusi: Naszym Pani¹ chyba ca³kiem w g³owach siê po przewraca³o.
Sk³adki powinny byæ DOBROWOLNE!!!!Mam nadziejê ¿e nied³ugo
tak bêdzie poniewasz jest to wbrew Konstytucji zmuszaæ kogoœ do
sk³adek a jeszcze teraz odebraæ prawo do zawodu? Niestety to My je
wybieramy. Nied³ugo s¹ wybory do Izb Piel. wybierzmy w koñcu
normalne dziewczyny, a te stare wy¿eraczki niech id¹ do pracy do
szpitala. Zobaczymy co bêd¹ mówiæ
Kaœka: co z tego ¿e p³acimy sk³adki jezeli pielegniarki zwyk³e nie maja
oparcia w izbach, od poczatku zmiany ustrojowej wszyscy dbaja o
kierowniczki, dyrektorki, oddzia³owe, reszta pielegniarek jest niczym
(no mo¿e, tymi co obowi¹zkiem jest p³acenie sk³adek)
patrycja: Ciekawa jestem sk¹d pan Mielcarek ma takie wiadomoœci a
raczej dlaczego wprowadza czytelników w b³¹d. Naczelna Rada nie
popar³a takiej propozycji zg³oszonej przez jedn¹ z izb okrêgowych.
Przed opublikowaniem k³amliwych informacji nel¿a³oby je najpierw
sprawdziæ.
Patrycja: przepraszam za poprzedni komentarz, sprawdzi³am tekst
opinii przes³anej do MZ podpisanej przez pani¹ Prezes E. Bucz-
kowsk¹. Z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ twierdzê, ¿e opinia w tym punk-
cie nie jest opini¹ wyra¿on¹ przez Naczeln¹ Radê, ale raczej indywidu-
aln¹ opini¹ pani Prezes. Naczelna Rada w g³osowaniu odrzucila taka
propozycjê.
Zuza: Czemu Pani Prezes nie zabierze prawa wykonywania zawodu
osobom, które redukowa³y pielêgniarki, zrobi³y znas ,,albinosów”
pielêgniarka: Natomiast Naczelna Izba PiP w odpowiedzi na zapytanie
o stanowisko samorz¹du ww. opisanej sprawie propnuje dopisanie w art.
17 ust. 1 siódmego punktu o treœci: „nie op³acania sk³adki cz³onkowskiej
za okres d³u¿szy ni¿ 1 rok”. Jak mo¿na by³o wysun¹æ tak¹ propozycjê.
Mam wra¿enie ,¿e chodzi tu tylko o pieni¹dze. Wszystko by³oby w
porz¹dku gdyby dbano o nasze interesy zawodowe - natomiast ci¹gle siê
o nas zapomina, pomija - dopiero po fakcie zastanawia siê co tu zmieniæ
np.: Kompetencje pielêgniarki w s³u¿bach ratowniczych ( podawanie
leków , samodzielna praca w zespole podstawowym, diagnoza wed³ug
ICD-10 (Ministerstwo zdrowia: osobami uprawnionymi do stawiania
diagnozy, a tym samym pos³ugiwania siê kategoriami miêdzynarodowej
klasyfikacji ICD-10 s¹ obecnie lekarze oraz ratownicy medyczni.) Gdzie
jesteœcie kochane Izby co robicie, ¿eby nas nie pomijano. A chcecie tylko
pieni¹dze, mo¿e najpierw zaczniecie dbaæ o nasze interesy.
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W du¿ych miastach, w których jest kilka szpitali zaczyna two-
rzyæ sie rynek pracy dla pielêgniarek. Taki jest efekt miêdzy
innymi ustawy podwy¿kowej - ró¿na wysokoœæ podwy¿ek p³ac w
poszczególnych placówkach ochrony zdrowia.

Pielegniarz pracuj¹cy od kilku
lat na OIOM mia³ zasadnicze wy-
nagrodzenie w wysokoœci 1780 z³
plus dodatek za wys³ugê lat. Dy-
rekcja od Nakilku lat odmawia³a
przyznania pielêgniarkom z jego
oddzia³u /IOM/ dodatku za pracê
na intensywnej terapii. „Wkurzo-
ny” traktowaniem przez dotych-
czasowego pracodawcê zrobi³ ro-
zeznanie odnoœnie wysokoœci
p³ac w innych szpitalach.

Wynik przekroczy³ jego naj-
œmielsze oczekiwania.  Od
pierwszego kwietnia rozpoczy-

na pracê jako pielêgniarz na
„zwyk³ym oddziale” - nie IOM.
Pensja podstawowa 2180 z³.
plus 5% premia. Pielêgniarz ten
nie posiada odbytego ¿adnego
kursu kwalifikacyjnego i specja-
lizacji. Ma wieloletni sta¿ pracy
na OIOM.

Jego nowy pracodawca to
szpital kliniczny.

Ten pielêgniarz sta³ sie be-
neficjentem sytuacj i  braku
pie lêgniarek  w szpi ta lach .
Ka¿da pielêgniarka wyje¿d¿a-
j¹ca zagranicê wp³ywa na po-

prawê p³acy pielêgniarek w
kraju.

Nale¿y zdawaæ sobie sprawê,
¿e tylko brak pielêgniarek i po-
³o¿nych wzmocni pozycjê nego-
cjacyjn¹ naszej grupy zawodo-
wej.

Przy nadci¹gaj¹cej katastro-
fie - spowodowanej pog³êbiaj¹-
cym siê brakiem pielêgnia-
rek nale¿y sie spodziewaæ exo-
dusu pielêgniarek i po³o¿nych
z DPS, stacji sanitarno-epide-
miologicznych oraz jednostek
medycyny pracy,  jednostek
bud¿etowych, centrów krwio-
dawstwa do zak³adów, które od
paŸdziernika podwy¿szy³y
wynagrodzenia.

(mm)

wojtek: Bardzo dobrze, ¿e p³ace w ostatnim okresie
siê zró¿nocowa³y, mo¿na tym samym wybieraæ pra-
codawcê, który mo¿e p³aciæ wiêcej. Pojawi³ siê za-
tem mechanizm rynkowy, który w prosty sposób
mo¿e wyeliminowac niektóre placówki z rynku
us³ug medycznych - te bez pielêgniarek po prostu
trzeba bêdzie zamkn¹æ, jeœli nie ca³y szpital, to
przynajmniej jego czêœæ - np. konkretny oddzia³.

pielêgniarka: Nie ekscytujmy sie tak to jednostko-
wy przypadek w wiekszosci szpitali np w wrasza-
wie p³aca maksimum 2tys.
Kasia: rynek pracy zawsze by³ dla pielêgniarek,
tyko go nasza kochana kadra kierownicza zlikwido-
wa³a.
aaa: A ja z kilkuletnim sta¿em na oiom w powiato-
wym mam na rêkê ok.900...

Kadencja jedna, druga... trzecia

Komentarze internautów z Portalu Pielêgniarek i Po³o¿nych:

Viki: No tak, ³atwo powiedzieæ „dwie kadencje”;-)
Tylko co te panie potem maj¹ robiæ? Mo¿e wróciæ
chorych pielêgnowaæ? No jak mo¿na to w ogóle
proponowaæ!!!!! A mo¿e niech siê zamieniaj¹ funk-
cjami? Przewodnicz¹ca niech bêdzie skarbnikem,
skarbnik sekretarzem, sekretarz.... itd. Proste, nie?
Beti: Nic dodaæ, nic uj¹æ. To niby w jaki sposób
bêdzie mo¿na utrzymaæ „etacik „w Izbach? Hmmm
przez dziedziczenie???
Viki s¹dzê, ¿e je¿eli zapis w ustawie siê nie zmieni to
Twój pomys³ na roszadê, bêdzie wówczas pierw-
szym.
gosia: jak to u nas w kraju.... naginanie prawa.
Jola: Ju¿ raz prze¿yliœmy taki do¿ywotnie stano-

wiska - za czasów PRL. Niektórym nie jest w smak
wracaæ do pracy. Kole¿anki z Izb- nie ma ludzi
niezast¹pionych! Taj jak Wy nauczy³yœcie sie pracy
w Izbie, tak i inne osoby tego dokonaj¹, a mo¿e bêd¹
lepsze nawet! To ¿adne t³umaczenie, ¿e bêdzie kon-
tynuacja Waszej pracy, inne osoby te¿ bêd¹ to umia-
³y robiæ. Nale¿y stanowczo sprzeciwiæ siê koniecz-
noœci zdobywania punktów edukacyjnych przez
piel., a nie protestowaæ przeciwko likwidacji niektó-
rych izb.
Zola: To powinno dotyczyæ wszystkich piastuj¹-
cych stanowiska. Po takim rzadzeniu du¿o prrze-
myœleñ mo¿e daæ praca bezpoœrednio z pacjentem
przez nastêpnych 5 lat.

W ustawie o samorz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych zapisano:
„Tê sam¹ funkcjê w organach izby mo¿na pe³niæ nie d³u¿ej ni¿
przez dwie nastêpuj¹ce po sobie kadencje”. Czteroletnie ka-
dencje.

Ustawa o samorz¹dzie pielê-
gniarek i po³o¿nych okreœla, ¿e:

„Art. 14. 1. Kadencja organów
izby trwa 4 lata.

2. Tê sam¹ funkcjê w organach
izby mo¿na pe³niæ nie d³u¿ej ni¿
przez dwie nastêpuj¹ce po sobie
kadencje.”

Samorz¹d istnieje od 1991
roku. Koñczy siê obecnie IV ka-
dencja.

W takim razie dlaczego niektó-
rzy tê sam¹ funkcjê pe³ni¹ znacz-
nie d³u¿ej, np. od pocz¹tku istnie-
nia samorz¹du?

Otó¿ po dwóch pierwszych
kadencjach, czyli w 1999 roku
mia³a miejsce reforma admini-
stracyjna kraju - wprowdzono
powiaty. Zmieniono zasiêg te-
rytorialny niektórych izb, aby
nie by³o sytuacji, ¿e granica izb
przechodzi np. przez powiat.
Dla osób, które nie powinny ju¿
dalej pe³niæ swoich funkcji by³
to fakt, który zinterpretowali
nastêpuj¹co: POWSTA£A
NOWA IZBA. Mo¿emy dalej
pe³niæ tê sama funkcjê w „nowej
izbie”.

Obecnie koñczy siê IV kaden-
cja i znowu niektórzy maj¹ pro-
blem. Chc¹  jeszcze d³u¿ej pe³niæ
swoje funkcje!  Wobec tego po-
stuluj¹ do ministra zdrowia o
zmianê ustawy. Proponuj¹ wy-
kreœlenie zapisu o tym, ¿e t¹ sam¹
funkcjê mo¿na pe³niæ nie d³u¿ej
ni¿ przez dwie nastêpuj¹ce po
sobie kadencje.

Ten postulat kieruje do mini-
stra zdrowia Naczelna Rada
PiP.

Jak to mo¿liwe? To proste.
Naczelna Rada PiP sk³ada siê z 75
osób. Na te 75 osób, przewodni-
cz¹ce izb to... 45 osób. Maj¹
wiêkszoœæ w Radzie.

Mariusz Mielcarek
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Rynek pracy
dla pielêgniarek


