Debata na temat stanu pielęgniarstwa z przedstawicielami władz
samorządowych województwa małopolskiego
Dnia 26 lutego 2015 roku o godzinie 10,00 w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie przy ul. Szlak 61, odpowiadając na zaproszenie
Przewodniczącego MORPiP Stanisława Łukasika działającego w imieniu Komitetu Obrony
Pielęgniarek i Położnych Województwa Małopolskiego spotkali się przedstawiciele
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, związku zawodowego pielęgniarek i
położnych regionu małopolskiego z zaproszonymi gośćmi:

W spotkaniu udział wzięli:
• Przewodnicząca Regionu Małopolskiego OZZPiP Grażyna Gaj
• Przewodnicząca Nowosądeckiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Halina
Zarotyńska
• Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie Ewa Wrona
• Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Stanisław Łukasik,
• Wiceprzewodnicząca MORPiP Anna Polonek,
• Wiceprzewodniczący MORPiP Tadeusz Wadas, równocześnie reprezentując Starostwo
Powiatowe w Bochni
• Przedstawiciele OZZPiP Regionu Małopolskiego Anna Szyjka, Agata Kaczmarczyk
• Prezes Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych Jolanta Łysak
• Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego Dariusz Madera
• Naczelnik Departamentu Zdrowia MSW Jadwiga Karczewska
• Sekretarz Miasta Krakowa Paweł Stańczyk
• Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Agnieszka Biela
• Starostwo Powiatowe w Krakowie Danuta Skopińska-Ambroziak
• Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Joanna Kuczkowicz-Bugajska
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Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa
Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Jerzy Pułka
Wicestarosta Powiatu Olkuskiego Jan Orkisz
Wicestarosta Powiatu Proszowickiego Jerzy Pławecki
Sekretarz Powiatu Oświęcimskiego Aleksandra Bibrzycka
Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Tarnowa Wiesław Izworski
Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Zakopanem Edmund Zmarz
Kierownik Referatu Zdrowia UMK Jadwiga Starnawska-Kasprzyk

Otwierając spotkanie i witając zaproszonych gości Przewodniczący MORPiP podkreślił, że
niewiele zawodów ma tak oczywisty cel pracy jak zawód pielęgniarki i położnej. To zawody
szczególne, które mają głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny, ale dane statystyczne są
zatrważające, sytuacja w polskim pielęgniarstwie jest groźna, zmiany systemowe są potrzebne od
zaraz.
Przewodnicząca regionu małopolskiego OPZZPiP Grażyna Gaj w swoim wystąpieniu zwróciła
szczególną uwagę na:
• pracę pielęgniarek i położnych na kilku stanowiskach,
• zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów
• pominięcie pielęgniarki i położnej w kontraktowaniu usług medycznych,
• zastępowanie etatów pielęgniarskich innymi pracownikami ochrony zdrowia /ratownicy
medyczni, opiekunki/
• niskie uposażenie za ciężką i odpowiedzialną pracę
• brak określonych kryteriów awansu zawodowego
• nierówne traktowanie pielęgniarek i położnych
Pani Grażyna Gaj poinformowała zebranych o planowanych protestach pielęgniarek
i położnych, zapewniając również zaniepokojonych gości, że „pacjenci nigdy nie odczują protestu,
walczymy o to, aby pielęgniarka i położna pracowała w jednym miejscu i była bezpieczna…
a dzisiejsze spotkanie pokazuje, że chcemy wspólnego dialogu i współpracy”.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Przewodniczących poszczególny Izb, każdy
z nich przedstawił prezentacje obrazującą sytuację w swoim regionie i ocenę zasobów kadrowych.
Wypracowane wspólne wnioski to przede wszystkim:
• konieczne zastosowanie rozwiązań systemowych w zakresie ustalania minimalnych norm
zatrudnienia co skutkować będzie zapewnieniem prawidłowej ciągłości opieki
pielęgniarskiej i położniczej,
• średnia wieku pielęgniarek i położnych w Małopolsce wynosi około 48 lat, można
zaobserwować lukę pokoleniową w przedziałach wiekowych dotkniętych zmianą systemu
kształcenia,
• wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców w Polsce wynosi 5,4,
w województwie małopolskim 4.9, wskaźnik ten jest najniższy w Krajach Unii Europejskiej,
• liczba pielęgniarek i położnych wchodzących do systemu w ostatnich 12 latach nie
zapewni wymiany pokoleniowej w tych zawodach, gdyż nie jest tożsama z liczbą
pielęgniarek i położnych przechodzących na emeryturę, stanowi wartość ujemną,
• zjawisko zatrudniania się pielęgniarek i położnych na więcej niż jedną umowę o pracę
spowodowane niskimi zarobkami osób wykonujących te zawody,
• dążenie podmiotów funkcjonujących na rynku usług medycznych do obniżania kosztów
związanych z wynagrodzeniem dla pracowników medycznych powoduje zamrażanie
etatów pielęgniarek i położnych lub ich redukcję,
• niepokojące zjawisko migracji pielęgniarek i położnych.
Ważnym elementem w dyskusji był głos Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Dariusza Madera, który przyznał,
że musimy się zmierzyć z luką pokoleniową, wyraził zaniepokojenie, że coraz więcej pielęgniarek
i położnych wyjeżdża, gdyż pensje w naszym kraju są dużo niższe niż w krajach Unii Europejskiej,
zwrócił również uwagę na trudne kontraktowanie świadczeń z NFZ, który ma ograniczone środki
pieniężne. Zapewnił również, że organy założycielskie na bieżąco pomagają w dostosowaniu
obiektów do wymogów oraz monitorują stan finansowy jednostek, co potwierdzili również obecni
Starostowie. Przyznał jednak, że potrzebne są zmiany systemowe, równocześnie prosząc, aby
podjęte działania protestacyjne nie były skierowane przeciwko organom założycielskim. Do w/w
prośby dołączył się również Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa i obecni na sali
przedstawiciele organów założycielskich. Dyrektor Madera poinformował zebranych, że
w najbliższym czasie jeden z Konwentów Marszałków będzie poświęcony sytuacji pielęgniarek
i położnych.
W trakcie spotkania poruszono również problem pielęgniarek zatrudnionych w DPS, Domach
Małego Dziecka i ZOL-ach. Przewodniczący MORPiP poinformował również o liście skierowanym
do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce.
Podsumowując spotkanie Przewodniczący MORPiP Stanisław Łukasik podziękował za
merytoryczną dyskusję, wymianę poglądów i wyraził nadzieje, że samorządy terytorialne pomogą
nam w trudnej sytuacji i wspólnie postaramy się dotrzeć do decydentów, zaznaczył, że dzisiejsze
spotkanie pokazuje, ze chcemy wspólnego dialogu i współpracy. Obecni na spotkaniu
przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz związku zawodowego
pielęgniarek i położnych mówią wspólnym głosem, „aby polska pielęgniarka i położna godnie
zarabiała, była wypoczęta i zadowolona”.

Anna Polonek
Wiceprzewodnicząca
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

