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       Pan  
       Michał Boni  

Sekretarz Stanu  
       Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
W związku ze spotkaniem w dniu dzisiejszym w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i PołoŜnych pragnę przedłoŜyć następujące wnioski:  
 
1) Wniosek o spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i PołoŜnych z Panem 
Premierem Donaldem Tuskiem, w trakcie którego chcielibyśmy przedstawić projekt 
rozwiązania kluczowej i waŜnej społecznie kwestii, jaką jest niewątpliwie zapewnienie 
obywatelom RP prawidłowej, o wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej.  
Pragnę przypomnieć, iŜ spotkanie, o które wnosimy miało odbyć się miedzy 18 a 24 sierpnia 
2008 roku, zgodnie z pismem Pana Ministra z dnia 23 lipca 2008 roku (w załączeniu).  
 
2) Wniosek o powołanie zespołu ds. opracowania racjonalnych rozwiązań w zakresie 
organizacji i finansowania opieki pielęgniarskiej realizowanej w domach pomocy społecznej. 
W skład zespołu powinni naszym zdaniem wejść: przedstawiciele Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i PołoŜnych.  
Obecna niejasna sytuacja dotycząca wyŜej wymienionej kwestii powinna i moŜe zostać 
rozwiązana w trybie pilnym. Pismo Pani Minister Jolanty Fedak z dnia 23 lipca 2008 roku  
(w załączeniu), spowodowało liczne zwolnienia pielęgniarek zatrudnionych w domach 
pomocy społecznej, tym samym pozbawiło mieszkańców tak potrzebnej im opieki. Toczą się 
dyskusje, pojawiają się co raz to nowe projekty rozwiązania powyŜszej kwestii, ale konkretne 
i ostateczne rozwiązania w tym obszarze dotychczas nie zostały podjęte.  
 
3) Wniosek o oszacowanie przez Stronę Rządową, przy udziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i 
PołoŜnych, potrzeb kadrowych w zakresie opieki pielęgniarskiej i połoŜniczej w systemie 
opieki zdrowotnej dla okresu minimum 20- letniego i opracowanie długofalowego planu 
zapewniającego odpowiedni poziom zabezpieczenia zapotrzebowania na powyŜszą opiekę.  
(W załączeniu przedkładam „Analizę struktury zarejestrowanych pielęgniarek i połoŜnych 
nabywających prawo do emerytury).  
 
4) Wniosek o odniesienie się w formie pisemnej do wniosków przedstawionych w dniu  
13 lutego 2008 roku przez Zespół ds. pracowniczych i płacowych „Białego szczytu”. 
Spotkania „Białego szczytu” to początek bieŜącego roku, mimo iŜ minęło tyle miesięcy, 
środowisko pielęgniarek i połoŜnych nie otrzymało oczekiwanych odpowiedzi na pytanie,  
czy zgłaszane przez nie postulaty w trakcie obrad wyŜej wymienionego gremium zostaną 



przez Rząd spełnione, a jeŜeli nie, to jaka jest przyczyna ich niespełnienia. (W załączeniu – 
Wnioski z dnia 13 lutego 2008 roku Zespołu ds. pracowniczych i płacowych „Białego 
szczytu”).  
 
Z powaŜaniem 
 
 
 
       Prezes  

      (-) ElŜbieta Buczkowska  


