
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 maja 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zwróciły się przedstawicielki Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzin-

nych w Polsce zaniepokojone kierunkiem i trybem prac nad nową ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej. 

Obawiają się, że przygotowywane zmiany zmierzają do ograniczenia samodzielności w wykonywaniu 

zawodu pielęgniarki i położnej. Zgłaszają także swoje oburzenie dotyczące trybu pracy zespołu przy mini-

strze, w którym czują się marginalizowane mimo reprezentowania największej liczebnie grupy zawodowej 

w opiece zdrowotnej. W przekazanym mi proteście sygnalizują, że ich wnioski o poszerzenie składu zespołu 

zostały zignorowane i odrzucone, co w konsekwencji prowadzi do braku ich wpływu na treść przyjmowa-

nych w głosowaniu zapisów. 

Środowisko pielęgniarek i położnych zwraca uwagę, że kierunek przygotowywanych zmian dotyczących 

pacjenta doprowadzi w konsekwencji do ograniczenia jego praw i swobody w dokonywaniu wyborów 

w procesie utrzymania i poprawy własnego zdrowia. Wskazuje również, że w sytuacji rosnącej liczby osób 

w wieku senioralnym zapisy planowane w nowej ustawie, dotyczące łączenia zadań pielęgniarki rodzinnej 

z zadaniami pielęgniarki pracującej w gabinecie zabiegowym, spowodują ograniczenie dostępu pacjentów do 

świadczeń pielęgniarki rodzinnej. 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Na jakim etapie znajdują się prace dotyczące przygotowania nowej ustawy o podstawowej opiece 

zdrowotnej? Czy dostępny jest już projekt nowej ustawy? 

2. Czy wypracowane zostały zapisy dotyczące odrębności funkcjonowania podmiotów pielęgniarek i po-

łożnych rodzinnych, pielęgniarek medycyny szkolnej i lekarza rodzinnego, a jeśli tak, to w jakiej formie zo-

stały przyjęte? 

3. Jaki był tryb powołania zespołu zajmującego się nową ustawą oraz czy przy powoływaniu jego człon-

ków zachowano podstawowe parytety dotyczące liczebności grup zawodowych w opiece zdrowotnej? 

4. Czy przy pracach nad nową ustawą prowadzone są konsultacje ze wszystkimi środowiskami zawodo-

wymi opieki zdrowotnej i czy brane są pod uwagę ich opinie? 

5. Czy ministerstwo przyjęło główne założenia przygotowywanych zmian w ustawie, a jeśli tak, to jakimi 

przesłankami kierowano się przy ich wyborze oraz czy oszacowano skutki dotyczące pacjentów? 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Kleina 
 


