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Mołopo|sko okręgowo |zbo Pielęgniorek i Położnych
Molooolsko District Chomber of Nurses ond Midwives

APEL NR

3

XXXI ZJAZDU DELEGATOW
Małopo|skiej okręgowej lzby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie:

okreś|enie waru n ków tworzenia kierowniczych stanowisk pie|ęgn iarskich'

skierowany do:

De|egaci

Ministra Zdrowia,
Depańamentu Pie|ęgniarek i Połoznych,
Nacze|nej Rady Pie|ęgniarek i Połoznych.

XXX| okręgowego Zjazdu Delegatów

Małopo|skiej okręgowej |zby

Pie|ęgniarek i Połoznych wnoszą ponownie o okreś|enie warunków tworzenia stanowisk
pielęgniarskich w podmiotach |eczniczych.

UZASADNIENIE
chwiIi obecnej stanowiska dyrektora ds. pie|ęgniarstwa, pielęgniarki nacze|nej,
pie|ęgniarki przełoŻonej Są tworzone na wniosek dyrektora podmiotu |eczniczego
w sposób dowo|ny' W statutach podmiotów |eczniczych zmienia Się stanowiska
nacze|nych pielęgniarek na pie|ęgniarki przełoŻone Iub dyrektorów ds. pielęgniarstwa
w sposob za|eŻny wyłącznie od wo|i kierującego.
W niektorych podmiotach wręcz |ikwiduje s|ę te stanowiska. Jedynym zapisem
dotyczącym stanowisk kierowniczych jest ań. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalnoŚci leczniczej, okreś|ający stanowiska, wymagające przeprowadzenia konkursu.
Zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 |ipca 2011 roku w sprawie
kwa|ifikacji wymaganych od pracowników na poszczego|nych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach |eczniczych niebędących przedsiębiorcami wprowadzają inny rodzaj
stanowiska, niezapisany w ustawie o dziata|noŚci |eczniczĄ, a mianowicie stanowisko
zastępcy kierownika do spraw pie|ęgniarstwa (połoznictwa) podmiotu |eczniczego, na to
stanowisko nie organizuje się konkursow. Taka niespojnośćaktow prawnych jest
przyczynąom ijan ia prawa przez pracodawców'
Czyte|ne okreś|enie w akcie prawnym warunków tworzenia stanowisk kierowniczych
uniemoz|iwi dowo|ność,a jednocześniepodniesie prestiz zawodu i zapewni właściwy
sposob kierowania jedną z największych grup zawodowych W p|acowkach ochrony
zdrowia
oczekujemy zapisu okreś|ającego Warunki takie jak: wie|kośćpodmiotu |eczniczego,
poziom referencyjności, i|ośÓ oddziałÓw, poradni, i|ośó hospitaIizowanych i |eczonych
pacjentow, i|ośó zatrudnionego persone|u pie|ęgniarskiego i połozniczego, ktore będą
wskaŹnikiem do utworzenia stanowiska dyrektora ds. pie|ęgniarstwa, pielęgniarki
nacze|nej czy teŻ pie|ęgniarki przełozonej.
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