APEL NR 5
XXX ZJAZDU DELEGATÓW
Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie:
określenie warunków
i położniczych.

tworzenia

kierowniczych

stanowisk

pielęgniarskich

skierowany do:
Ministra Zdrowia, Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa.
Delegaci XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i
Położnych wnoszą o określenie warunków tworzenia kierowniczych stanowisk pielęgniarskich
w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego.
UZASADNIENIE
W chwili obecnej stanowiska dyrektora ds. pielęgniarstwa, pielęgniarki naczelnej, pielęgniarki
przełożonej są tworzone na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
w sposób dowolny. W statutach podmiotów przedsiębiorstw leczniczych zmienia się
stanowiska naczelnych pielęgniarek na pielęgniarki przełożone lub dyrektorów
ds. pielęgniarstwa w sposób zależny wyłącznie od woli kierującego.
W niektórych podmiotach wręcz likwiduje się te stanowiska. Jedynym zapisem dotyczącym
stanowisk kierowniczych jest art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, określający stanowiska, wymagające przeprowadzenia konkursu.
Zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami wprowadzają inny rodzaj stanowiska, niezapisany
w ustawie o działalności leczniczej, a mianowicie stanowisko zastępcy kierownika do spraw
pielęgniarstwa (położnictwa) podmiotu leczniczego, na to stanowisko nie organizuje się
konkursów. Taka niespójność aktów prawnych jest przyczyną omijania prawa przez
pracodawców.
Czytelne określenie w akcie prawnym warunków tworzenia stanowisk kierowniczych
uniemożliwi dowolność, a jednocześnie podniesie prestiż zawodu i zapewni właściwy sposób
kierowania jedną z największych grup zawodowych w placówkach ochrony zdrowia.
Oczekujemy zapisu określającego warunki takie jak: wielkość przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego, poziom referencyjności, ilość oddziałów, poradni, ilość hospitalizowanych
i leczonych pacjentów, ilość zatrudnionego personelu pielęgniarskiego i położniczego, które
będą wskaźnikiem do utworzenia stanowiska dyrektora ds. pielęgniarstwa, pielęgniarki
naczelnej czy też pielęgniarki przełożonej.
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