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STANOWISKO
Małopolskiej okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

z dnia 22 marca 201'l roku

W sprawie:
uchwalenia przez Sejm RP zmian w projekcie ustawy o działalności
leczniczej, dotyczqcych pracy pielęgniarek w szpitalach na kontraktach.

W trakcie XXV|| Zjazdu Małopo|skiej okręgowej lzby Pie|ęgniarek i Połoznych w dniu
2 marca 2011 roku została przeprowadzona ankieta, co do wyrazenia stanowiska
w kwestii kontraktów. Na 217 waŻnych głosów, ty|ko 3 głosy byĘ za kontraktami.

Tak niskie poparcie pie|ęgniarek i połoznych d|a samozatrudnienia wynika przede
wszystkim z niebezpieczeństw, jakie ta forma zatrudnienia rodzi d|a naszej grupy
zawodowej, w ktorej co jest niebagate|nym argumentem 70o/o pielęgniarek jest
w wieku pomiędzy 40-tym, a 50-tym rokiem Życia, a aŻ 20 % pie|ęgniarek
przekroczyło 50.ty rok zycia'

Niepokoi brak bezpieczeństwa socja|nego, brak zabezpieczenia na wypadek
choroby, a o nią w tym zawodzie nietrudno, brak płatnych ur|opow Wypoczynkowych,
a największy niepokoj budzi brak gornej granicy godzin pracy pie|ęgniarki w ciągu
jednego miesiąca, co stanowi ominięcie zagwarantowanych kodeksem pracy 160-ciu
godzin.

Niskie stawki godzinowe będą wymuszaty większą i|oŚó godzin pracy, a co za tym
idzie trudno będzie utrzymac standardy bezpieczeństwa dla pacjentów' prowadzic
po|itykę prorodzinną, utrzymać prawo do wypoczynku etc.

Faktem notoryjnym jest dązenie dyrektorow szpitaIi do obnizania kosztów
zatrudnienia' odbędzie się to z pewnością kosztem pie|ęgniarek i połoznych, bo zapis
o moz|iwości pracy na etacie |ub na kontrakcie będzie zapisem pozwa|ającym
dyrektorom szpita|i wywieraó naciski na pie|ęgniarki i połozne ce|em rezygnacji
z umowy o pracę na rzecz kontraktÓw.

Reasumując, zapis o moz|iwości kontraktowania usług pie|ęgniarskich w obecnym
kształcie prowadziÓ będzie do pogorszenia warunków płacy i pracy pie|ęgniarek
i moze spowodować załamanie się procesu pie|ęgnowania chorego w szpitalach.
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