
Notatka ze spotkania Ministrem Zdrowia Ewą Kopacz w dniu 24 marca 2011 r.  

 

W dniu 24 marca 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie Minister 

Zdrowia Ewy Kopacz z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

Ze strony NRPiP w spotkaniu udział wzięli:   Elżbieta Buczkowska Prezes NRPiP, Tomasz 

Niewiadomski Sekretarz NRPiP,  Hanna Gutowska Skarbnik NRPiP. 

W czasie spotkania omówiono treść pisma z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie podjęcia 

mediacji w organizacjach pielęgniarek i położnych w celu uzgodnienia jednolitego stanowiska 

środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych  i  aktualnych problemów polskiego 

pielęgniarstwa, w tym wynikających z ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o działalności leczniczej 

i związaną z tym akcją protestacyjną OZZPiP przeciw umowom cywilnoprawnym pielęgniarek 

i położnych w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej. 

Przedstawiciele NRPiP przedstawili Pani Minister Stanowisko V Krajowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2007 r.  w sprawie formy zatrudniania 

pielęgniarek w lecznictwie stacjonarnym. 

Pani Minister Ewa Kopacz udzieliła przedstawicielom NRPiP informacji nt. rozwiązań 

zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia, będących odpowiedzią na postulaty złożone 

przez protestujące pielęgniarki.   

Zdaniem przedstawicieli NRPiP forma przedstawienia rozwiązań jest zbyt ogólnikowa i bez 

przedstawienia projektów konkretnych zapisów do ww. ustawy  jest niemożliwa do oceny              

w zakresie wdrożenia ich w życie. 

W odpowiedzi na sugestię zawartą w ww. piśmie, dotyczącą zorganizowania przez samorząd 

zawodowy debaty z udziałem przedstawicieli pielęgniarek i położnych zrzeszonych                      

w pielęgniarskich stowarzyszeniach naukowych i związkach zawodowych, w celu ustalenia 

priorytetowych działań, których efektem byłoby rozwiązanie problemów naszego środowiska, 

przedstawiciele NRPiP oświadczyli, iż podejmą się - zgodnie ze swoim ustawowym 

obowiązkiem integracji środowiska - zorganizowania takiego spotkania w celu wypracowania 

rekomendacji dla Minister Zdrowia przez wszystkie organizacji skupiające pielęgniarki                     

i położne oraz przedłożenie ich przez samorząd zawodowy. 

Jednym z omawianych zagadnień była konieczność przyspieszenia prac zespołu powołanego 

przez Ministra Zdrowia do spraw ustalenia norm zatrudnienia i wprowadzenia efektów jego 

pracy w życie, tak aby obowiązywały one we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej, których 

działalność w jakikolwiek sposób finansowana byłaby ze środków publicznych. 

 

 

       Prezes NRPiP 

 

          (-) Elzbieta Buczkowska 

 

 


