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APEL NR 3
XXXII ZJAZDU DELEGATOW

MałopoIskiej okręgowej |zby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
z dnia 4 marca 20'15 r.
w sprawie:

okreś|enie warun ków tworzen ia kierowniczych stanowisk pie|ęg

skierowany do:

n

iarskich.

Ministra Zdrowia.
Depańamentu Pie|ęgniarek i Potoznych,
Nacze|nej Rady Pielęgniarek i Położnych'

De|egaci XXX|| okręgowego Zjazdu De|egatów Małopolskiej okręgowej |zby Pie|ęgniarek i Połoznych
okreś|enie warunków tworzenia kierowniczych stanowisk pie|ęgniarskich
podmiotach
leczniczych.
w

Wnoszą ponownie

W

o

UZASADNIENIE

chwili obecnej stanowiska dyrektora ds. pie|ęgniarstwa, pie|ęgniarki naczelnej,

pie|ęgniarki

pzełoŻonej są tworzone na wniosek dyrektora podmiotu |eczniczego W sposÓb dowo|ny. W statutach
podmiotów |eczniczych zmienia się stanowiska nacze|nych pielęgniarek na pie|ęgniarki przełozone |ub
dyrektorów ds' pie|ęgniarstwa w sposÓb za|eŻny wyłącznie od wo|i kierującego.
W niektorych podmiotach wręcz |ikwiduje się te stanowiska' Jedynym zapisem dotyczącym stanowisk
kierowniczych jest art.49 ustawy z dnia 15kwietnia 2011 r. o działa|ności|eczniczej, okreŚ|ający
stanowiska, wymagaj ące przeprowadzen ia konkursu.
Zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 |ipca 2011 roku w sprawie kwa|ifikacji
Wymaganych od pracownikóW na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach |eczniczych
niebędących przedsiębiorcami wprowadzają inny rodza1 stanowiska, niezapisany W ustawie
o działa|noŚci |eczniczej, a mianowicie stanowisko zastępcy kierownika do spraw pie|ęgniarstwa
(połoznictwa) podmiotu |eczniczego, na to stanowisko nie organizuje się konkursów. Taka niespójnośÓ
aktów prawnych jest przyczyną omijania prawa przez pracodawców.
Czyte|ne okreś|enie w akcie prawnym warunków tworzenia stanowisk kierowniczych uniemozliwi
dowo|ność,a jednocześniepodniesie prestiż zawodu i zapewni właściwysposób kierowania jedną
z największych grup zawodowych w p|acówkach ochrony zdrowia
oczekujemy zapisu okreś|ającego warunki takie jak: wie|kośćpodmiotu |eczniczego, poziom
referencyjności, iIośÓ oddziałów, poradni, iIośÓ hospitaIizowanych i Ieczonych pacjentÓw, iIośÓ
zatrudnionego persone|u pie|ęgniarskiego i połozniczego, ktore będą wskaznikiem do utworzenia
stanowiska dyrektora ds. pie|ęgniarstwa, pie|ęgniarki nacze|nej czy tei pie|ęgniarkl przełoŻonej.

PRZEWODNICZACA

SEKRETARZ

XXXII Zjazdu DelegatÓw Mo|PiP

WblŁ!,

r-|0,Vi nQ,
mgr Halina Kolber-Sala

Vel-ic

mgr Danuta Adamek

u|. Sz|ok ól, 31-l53 Kroków, PoIond
www.moipip.org.pl e-moil: biuro@moipip.org.pl tel./f ox (1 2) 422-BB- 54
Krokowski Bonk Spótdzie|czy, nr konto 20 B59l 0007 0020 0054 98l 5 0009

N|P ó7ó-l

7

-o3-7 64,

REGoN 35l 00234ó

