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W imieniu piel�gniarek �rodowiska nauczania i wychowania zrzeszonych w 

Krajowym Stowarzyszeniu Piel�gniarek Medycyny Szkolnej zwracam si� z apelem do Pana 

Prezydenta o nie podpisywanie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach 

piel�gniarki i poło�nej oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty w cz��ci dotycz�cej; art. 

27a ust.l stanowi�cego, �e „indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka 

oraz grupowa praktyka piel�gniarek, poło�nych nie mo�e by� wykonywana zakładzie opieki 

zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie �wiadcze� zdrowotnych" 

Uwa�am, �e zakaz prowadzenia indywidualnych i grupowych praktyk piel�gniarskich i 

poło�niczych w zakładach opieki zdrowotnej ogranicza samodzielno�� zawodow� 

piel�gniarek i poło�nych oraz narusza prawn� zasad� swobody zawierania umów. 

Od pi�ciu lat �wiadczenia zdrowotne piel�gniarki �rodowiska nauczania i wychowania 

�wiadcz� na umowach cywilnoprawnych, decyzj� o wyborze takiej formy zatrudnienia 

podejmowały samodzielnie bez nacisków ani przymusów ze strony pracodawców. Taka 

forma zatrudnienia w przekonaniu piel�gniarek sprawdziła si� i jest satysfakcjonuj�ca nie 

tylko ze wzgl�du na korzy�ci ekonomiczne, ale przede wszystkim ze wzgl�du na poczucie 

pełnej satysfakcji z samorealizacji zawodowej. 

Po podpisaniu ustawy znacznemu zachwianiu uległaby organizacja pracy w wielu zoz-

ach, które zatrudniaj� piel�gniarki o poło�ne na podstawie umów kontraktowych. B�d� 

zmuszone do wypowiedzenia wa�nie zawartych umów cywilnoprawnych i zatrudnienia 

 



piel�gniarek, nawet do prac krótkotrwałych, na podstawie umowy o prac�. Co za tym idzie, 

b�dzie to generowa� dla placówek wi�ksze koszty, zwi�zane ze �wiadczeniami 

pracowniczymi, przy równoczesnym ograniczeniu zasady swobody umów przez narzucenie 

tylko jednej formy zatrudnienia. Jednocze�nie argument wysuwany przez �rodowiska b�d�ce 

inspiratorami owych rozwi�za�, �e piel�gniarki i poło�ne kontraktowe pracuj� gorzej ni� ich 

kole�anki zatrudnione na podstawie umowy o prac�, przez co pacjenci rzekomo maj� gorsz� 

opiek�, jest nie do przyj�cia i obra�a całe �rodowisko piel�gniarek i poło�nych 

kontraktowych. Fachowo��, rzetelno�� zawodowa, a przede wszystkim poczucie 

odpowiedzialno�ci za �ycie i zdrowie pacjenta nie maj� �adnego zwi�zku z form� 

zatrudnienia! 

Obawiam si�, �e w sytuacji gdy całemu �rodowisku piel�gniarek i poło�nych zamknie 

si� drog� do decydowania o formie �wiadczenia pracy b�dzie mo�na spodziewa� si� wzrostu 

liczby wyjazdów do krajów Unii Europejskiej, które oferuj� atrakcyjne warunki pracy i płacy 

dla personelu medycznego Wobec obserwowanego ju�  zjawiska deficytu 

wykwalifikowanego �redniego personelu medycznego, mo�e to w krótkim czasie 

spowodowa� parali� funkcjonowania całej słu�by zdrowia. Skutki tego bezpo�rednio odczuj� 

pacjenci, których to interesom miałby słu�y� ustawowy zakaz prowadzenia indywidualnych i 

grupowych praktyk piel�gniarskich. 

Ustawa narusza art. 32 Konstytucji RP gwarantuj�cy wszystkim równo�� wobec 

prawa, poprzez ró�nicowanie sytuacji prawnej piel�gniarek i poło�nych podlegaj�cych 

zakazowi wykonywania wszystkich praktyk oraz lekarzy i lekarzy dentystów, którzy 

podlegaj� zakazowi wykonywania jedynie praktyk grupowych w zoz-ach (ust. 8 

nowelizowanego art. 50a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Zró�nicowanie 

takie, w �wietle celu regulacji, jest tym bardziej niezrozumiałe i niezasadne, �e „ujemne 

skutki przepracowania personelu kontraktowego" mog� dotyczy� tak �redniego personelu jak 

i lekarzy. Nikt nie mo�e by� dyskryminowany w �yciu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, tymczasem znowelizowany art. 27a ust. 1 

wprowadza wła�nie tak� dyskryminacj�. Nie zrozumiałym jest dla mnie zakaz dotycz�cy 

tylko piel�gniarek i poło�nych a nie odnosz�cy si� do zjawiska „samozatrudnienia" 

istniej�cego tak�e w innych grupach zawodowych personelu medycznego; lekarzy, techników 

oraz laborantów. Takie unormowanie uzna� trzeba za społecznie niesprawiedliwe i 

podwa�aj�ce zasad� zaufania obywateli do pa�stwa (a zatem niezgodne z art. 2 Konstytucji) 

zwłaszcza w kontek�cie podejmowanych uprzednio przedsi�wzi�� legislacyjnych w celu 

zapewnienia swobody w podejmowaniu i prowadzeniu działalno�ci gospodarczej. 



W zwi�zku z powy�szym zwracam si� z pro�b� do Pana Prezydenta o nie 

podpisywanie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach piel�gniarki i 

poło�nej oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w cz��ci dotycz�cej; art. 27a ust.l. 

 


