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

APEL NR 8
XXXII ZJAZDU DELEGATOW

Małopolskiej okręgowej lzby Pie|ęgnlarek i Położnych w Krakowie
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie:

poprawy sytuacji zawodowej i socja|nej pie|ęgniarek i połoznych.

skierowany do:

Pani Premier Ewy Kopacz,
Ministra Zdrowia,
Ministra SprawiedIiwości,
Ministra Spraw Wewnętznych,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Po|ityki Społecznej,
Ministra Skarbu Państwa,
Departamentu Pie|ęgniarek i Połoznych,
Nacze|nej Rady Pielęgniarek i Połoznych,
Par|amentarzystów.

De|egaci XXXI| okręgowego Zjazdu Pie|ęgniarek i Położnychw Krakowie apelują o podjęcie działań
w ce|u poprawy sytuacji socjalnej i zawodowej pie|ęgniarek i połoznych. My pie|ęgniarki i położne
jesteśmy |ekceważone i spychane na margines systemu. Postępująca degradacja naszego zawodu,
przejawiĄąca się coraz gorszymi warunkami pracy i płacy, pauperyzacją środowiska, odchodzeniem od
zawodu Wymaga od nas podjęcia działań radyka|nych. Przypominamy, Że bez pie|ęgniarek i połoinych
nie będzie wydo|nego i skutecznego systemu ochrony zdrowia. Wsze|kie przeprowadzane reformy
uderzają przede wszystkim W najsłabszych: pacjentów, pie|ęgniarki i położne.Na naszą grupę
zawodową nakłada się ty|ko obowiązki dotyczące min. coraz Wyzszego wykształcenia oraz dodatkowych
Świadczeń, za ktorymi nie idą środkifinansowe. W związku z tym żądamy zwiększenie uposazenia
iusta|enia minima|nej płacy zasadniczej d|a naszych zawodów, na poziomie przeciętnego
wynagrodzenia pie|ęgniarki i połoznej w Unii Europejskie,j co z pewnościąprzyczyni się do poprawy
sytuacji socja|nej. Wie|okrotnie ape|owa|iśmy o usta|enie rea|nych minima|nych norm zatrudnienia.
Potraktowane zostałyśmy|ekceważąco, obowiązujące w tej kwestii rozporządzenie jest diametra|nie
róŻne od opiniowanego przez środowisko projektu, jest niemerytorycznie i w zaden sposób nie przystaje
do rea|nych potrzeb. Rozporządzenie w sprawie konkursÓw na kierownicze stanowiska ogranicza wpływ
samorządu na wybór kandydata na stanowisko kierownicze, co W sposób znaczący ma przełożenie
na właściweorganizowanie opieki pie|ęgniarskiej i połozniczej. W dalszym ciągu nie ma stosownych
rozpoządzen odnoŚnie kompetencji na poszczegó|nych stanowiskach pracy z uwzg|ędnieniem
kwa|ifikacji zawodowych. Jest coraz mniejsze zainteresowanie zawodami pie|ęgniarki i połoznej i grozi
nam |uka poko|eniowa, rząd nie podejmuje żadnych działań naprawczych w tym kierunku.
Żądamy n atych m astowych dziallan n a prawczych i podwy Ższenia wyn ag rodze ń'
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