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Tadeusz wadas
Przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej lzby
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
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DOTYCZY: APELU NR 1 XXXVllZJAZDU DELEGATÓW MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ \ZBY
PtELĘGNIAREK l PoŁoZNYcH W KRAKowlEzDNlA28 LUTEGo 2019 RoKU.
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.2OI9 z dnia 1ó kwietnia 2OI9 r. (data wpływu
do Urzędu Miasta Krakowa 2ó kwietnia 2079 r.) w sprawie rozpatrzenia Apelu nr 1XXXV|lZjazdu
Delegatów Małopolskiej Okręgowej lzby Pielęgniarek i Połoznych w Krakowie z dnia 28 lutego
2O!9 r., uprzejmie informuję, co następuje.

Zawody pielęgniarki i położnej są niezaleznymi profesjami medycznymi, regulowanymi
prawnie, jak i zawodami zaufania publicznego. Pielęgniarki i położneto osoby, które pełnią
niezwykle wazną rolę w systemie ochrony zdrowia poprzez m. in. sprawowanie opieki
nad człowiekiem zdrowym i chorym, w różnym wieku, w podmiocie leczniczym, miejscu
zamieszkania i nauczania.

z

punku widzenia ekonomicznego atrakcyjnośćtych zawodów jest niska,
natomiast wymagania w zakresie kompetencji zawodowych wysokie. Nagminne jest zjawisko
zatrudniania się pielęgniarek i położnychna więcej niz jedną umowę o pracę. Spowodowane
jest to niskimi zarobkami osób wykonujących te zawody. Jednocześnie od osób tych wymaga
Niestety

się profesjonalizmu, ich praca wymaga ogromnej wiedzy fachowej. Stąd tez pielęgniarki i połozne
to jed n e z najbar dziej d o kształcających s ę gru p zawod owych.
i

Mając świadomość
roli, jaką pełni każda pielęgniarka oraz każda położna w swojej pracy,
popieram Apel nr 1XXXV|l Ąazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej lzby Pielęgniarek
i Połoznych w Krakowie z dnia 28 lutego 2OI9 r. w sprawie podjęcia działań legislacyjnych
zmierzających do wyeliminowania dyskryminacji płacowej grup pielęgniarek i położnychz uwagi
na miejsce zatrudnienia.

Mając na względzie powyzsze, uprzejmie informuję, że w dniu 2I maja 2OI9 r. Miasto
Kraków poparło projekt stanowiska w sprawie opieki pielęgniarskiej w Domach Opieki Społecznej
Urząd Miasta Krakowa
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przygotowany przez Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Projekt ten zawiera
inicjatywę objęcia personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w DPS przepisami mającymi
zastosowanie do pracowników ochrony zdrowia oraz podjęcia finansowania przez NFZ usług
świadczonych przez personel pielęgniarski w DPS. Stanowisko, o którym mowa powyżej
skierowane będzie do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP, Pana Łukasza Szumowskiego
Ministra Zdrowia, Pani Elzbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i PolitykiSpołecznej orazPana
Piotra Ćwi ka Wojewody Małopolskiego.

*1a

Otrzymują:
1)Adresat;
2) Aa.
Urząd Miasta Krakowa
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