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Szanowny Panie Prezesie, 

�rodowisko piel�gniarek szkolnych zrzeszone w Krajowym Stowarzyszeniu 

Piel�gniarek Medycyny Szkolnej pragnie zwróci� Pana uwag� na coraz trudniejsz� sytuacj� 

ekonomiczn� praktyk piel�gniarskich �wiadcz�cych usługi zdrowotne w zakresie 

profilaktycznej opieki nad dzie�mi i młodzie��. 

Sytuacja ta zwi�zana jest z ni�em demograficznym, którego stał� tendencj� spadkow� 

obserwujemy w postaci zmniejszaj�cej si� liczby uczniów, przy zachowaniu dotychczasowej 

sieci szkół i placówek o�wiatowo-wychowawczych. Szczególnie dotkliwy spadek populacji 

odczuwany jest ka�dego roku w miesi�cu wrze�niu, z chwil� rozpocz�cia roku szkolnego. We 

wrze�niu bie��cego roku populacja uczniów i wychowanków po raz kolejny uległa 

znacznemti zmniejszeniu. Według szacunków stowarzyszenia spadek kształtuje si� na 

pozkrt�ie od 2% do 10% w zale�no�ci od regionu kraju. 

Pula �rodków finansowych przyznanych w Planie Finansowym 2006 na �wiadczenia 

opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - piel�gniarstwo �rodowiska 

nauczania i wychowania jest jak wiadomo warto�ci� stał�. Z prostego rachunku wynika, �e 

wraz ze spadkiem liczby podopiecznych cz��� �rodków finansowych celowanych na te 

�wiadczenia pozostaje nie wykorzystana. 

W zwi�zku z powy�szym zwracamy si� z pro�b� o rozwa�enie mo�liwo�ci 

renegocjacji     stawki kapitacyjnej  na jednego ucznia pocz�wszy od miesi�ca wrze�nia 

 



bie��cego roku, b�d	 zawarcia ugody pomi�dzy Narodowym Funduszem Zdrowia , jako 

płatnikiem a �wiadczeniodawcami na przekazanie kwoty stanowi�cej ró�nic� pomi�dzy 

warto�ci� kontraktów z sierpnia i kolejnych miesi�cy pocz�wszy od wrze�nia. 

Pragniemy równie� nadmieni�, �e piel�gniarki �rodowiska nauczania i wychowania to 

w wi�kszo�ci osoby w wieku przedemerytalnym, b�d	 ju� na emeryturze. Absolwenci 

piel�gniarstwa nie s� zainteresowani podj�ciem zatrudnienia przy tak niskim poziomie 

finansowania. 

Ponadto nasza organizacja kolejny raz zwraca uwag� na niepokoj�ce zjawisko 

przechodzenia piel�gniarek szkolnych do innych sfer ochrony zdrowia, emigracj� zarobkow� 

oraz odchodzenie od zawodu. Sytuacja ta mo�e w niedługiej perspektywie czasu doprowadzi� 

do znacznego ograniczenia �wiadczonych usług w zwi�zku z brakiem profesjonalnej kadry 

piel�gniarskiej na rynku pracy. 

Na coraz trudniejsz� sytuacj� ekonomiczn� piel�gniarstwa �rodowiska nauczania i 

wychowania nakładaj� si� równie� dodatkowe opłaty ponoszone przez praktyki 

piel�gniarskie takie jak: podatek od nieruchomo�ci zaj�tych na gabinety profilaktyki i pomocy 

przedlekarskiej egzekwowany przez organy samorz�dowe w zwi�zku z decyzj� Ministerstwa 

Finansów. 

Panie Prezesie jeszcze raz ponawiam pro�b� o pomoc w przedmiotowej sprawie i 

rozwa�enie przedstawionych propozycji. 

 


