
Szczecin, dnia 19.03.2016r 

 

 

APEL 
 

W sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej 

przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu 

ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 04 stycznia 2016r.   
 

 

 

Uzasadnienie:  

1. Przyjęte przez zespół cele to próba eliminacji naszych podmiotów pielęgniarskich z 

rynku usług pielęgniarskich jest naruszeniem zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej art.32 „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 

traktowania przez władze publiczne”. 

Stawiane cele są jednocześnie próbą ograniczenia samodzielności zawodowej 

pielęgniarek oraz naruszają prawną zasadę swobody zawierania umów.  

Od 2000 roku świadczenia zdrowotne dla uczniów są realizowane w większości 

przypadków przez samodzielne pielęgniarskie podmioty lecznicze. Taka forma 

świadczenia usług pielęgniarskich w naszym przekonaniu sprawdziła się i jest 

satysfakcjonująca nie tylko ze względów ekonomicznych ale przede wszystkim daje 

poczucie pełnej satysfakcji z samorealizacji zawodowej. Unormowanie przedstawiane 

w pracach zespołu przy Ministrze Zdrowia uznać trzeba za społecznie niesprawiedliwe 

i podważające zasadę zaufania obywateli do państwa (a zatem niezgodny z art. 2 

Konstytucji) zwłaszcza w kontekście podejmowanych uprzednio przedsięwzięć 

legislacyjnych w celu zapewnienia swobody w podejmowaniu i prowadzeniu 

działalności gospodarczej. 

2. Należy pamiętać, że system ochrony zdrowia to nie tylko lekarze. Nikt nie może być 

dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 

przyczyny. Zawód pielęgniarki w światle obowiązującego prawa -   ustawa z dnia 15 

lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. 

zm.) -  jest zawodem samodzielnym i w związku z powyższym to pielęgniarka jako 

pełnoprawny obywatel Rzeczpospolitej Polskiej powinna mieć możliwość 

decydowania o formie w jakiej będzie wykonywać zawód. Pielęgniarstwo w 

podstawowej opiece zdrowotnej jest i powinno być samodzielną dziedziną.   

3. W 1999 roku z chwilą wprowadzenia reformy ochrony zdrowia i instytucji kontraktującej 

świadczenia medyczne ówczesne władze zapomniały o profilaktycznej opiece nad 

uczniami i wyprowadziły pielęgniarki szkolne ze szkół.  
Tylko dzięki inicjatywie pielęgniarek uczniowie na terenach województwa 

zachodniopomorskiego, nie zostali pozbawieni całkowicie opieki pielęgniarskiej w 

szkołach.  

Wówczas lekarze rodzinni zakładali własne praktyki często współpracując z zakładami 

pielęgniarskimi w tym zakresie i tak to się dzieje do tej pory. 

Dlatego też takie stanowisko przedstawicieli lekarzy rodzinnych świadczy tylko i 

wyłącznie o nieznajomości zasad ekonomii współczesnego rynku medycznego. Skłania 

również do zadumy komu, jakiej grupie zawodowej mają służyć te proponowane zmiany ?  



Nasze zakłady, które obejmują swoim zasięgiem gminę, lub kilka gmin, a niekiedy całe 

powiaty to silne organizacje, które przez wszystkie lata swojej pracy uzyskały 

akceptację dyrektorów szkól, rodziców i są często doceniane przez władze 

samorządowe. Dalsze tak nie rozważne postępowanie może zniweczyć nasze 

osiągnięcia, a pielęgniarki pozbawić poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji zawodowej. 

4. Istotnym jest fakt , że w ostatnim czasie obserwujemy bardzo niepokojące zjawisko 

odchodzenia z placówek szkolnych pielęgniarek do innych dziedzin ochrony zdrowia oraz 

wyjazdu za granicę w celu uzyskania większych zarobków. W związku z powyższym w 

najbliższym czasie może pojawić się problem z pozyskaniem profesjonalnie 

przygotowanych pielęgniarek szkolnych do pracy w placówkach oświatowo- 

wychowawczych , co będzie wiązało się z niemożliwością zabezpieczenia opieki 

profilaktycznej nad uczniami w polskich szkołach.  

5. Istnieje bardzo duże ryzyko, iż pomysły lekarzy rodzinnych z odebraniem samodzielności 

naszym podmiotom spotęguje to zjawisko, gdyż z pracy pielęgniarki szkolnej zrezygnują 

emerytki, które na dzień dzisiejszy licznie zasilają braki kadrowe.  

6. Światowa Organizacja Zdrowia w swoich opracowaniach profilaktyczną opiekę nad 

uczniami wymienia jako element nowoczesnego programu w szkole. Takie procedowanie 

przez zespól powołany przy Ministrze Zdrowia w sposób zasadniczy ogranicza te 

szlachetne cele nowoczesnej Europy.  
 

 

W związku z powyższym apelujemy o  przyjęciu takich zapisów, które pozwolą na 

dalsze funkcjonowanie samodzielnych podmiotów pielęgniarskich w dotychczasowej 

formie organizacyjnej , a świadczenia pielęgniarki szkolnej będą finansowane ze środków 

przeznaczonych na ochronę zdrowia. 

 

 

 

                                                                                      Z poważaniem  

 

 

Prezes 

Krajowego Stowarzyszenia 

Pielęgniarek  Medycyny Szkolnej 

Małgorzata Wojciechowska 


