Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
District Chamber of Nurses and Midwives in Warsaw
Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 roku

Medicover sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00 – 807 Warszawa
Szanowni Państwo,
w imieniu Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w związku z
otrzymywanymi zawiadomieniami o woli obniżenia przez Państwa wynagrodzenia zatrudnionym
pielęgniarkom i położnym, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 ustawy o samorządzie pielęgniarek i
położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 916 ze zm.) zwracam się o udzielenie informacji w
powyższym zakresie i jednocześnie w przypadku potwierdzenia przywołanych na wstępie wiadomości
wyrażam sprzeciw wobec takiej polityki płacowej.
Pielęgniarki i położne charakteryzuje niejednokrotnie w ich codziennej pracy heroiczna postawa przy
walce o dobro pacjenta. Tak mocne słowa są tym bardziej uzasadnione w sytuacji wzmożonej pracy w czasie
epidemii kiedy to stanowią grupę szczególnie zaangażowaną w działania w związku z epidemią COVID-19.
Nie można zatem godzić się ani oczekiwać akceptacji, aby odpowiedzią na ich poświęcenie, pracę na
granicy wyczerpania, było obniżenie ich wynagrodzenia.
W pełni rozumiem, że funkcjonowanie podmiotów leczniczych, w tym z sektora niepublicznego,
może w obecnym czasie być narażone na utrudnienia w wyniku przestojów w zakresie niektórych świadczeń.
Jednakże, raz jeszcze pragnę podkreślić, że nawet w przypadku wystąpienia takiej sytuacji rozwiązaniem nie
może być uderzenie w płace pielęgniarek i położnych, które pomimo stanu epidemii wykonują swoje
obowiązki w pracy bezpośrednio z pacjentem. Pielęgniarki i położne co do zasady nie realizują świadczeń
telefonicznie czy też w innej drodze świadczeń na odległość. Pozostają zatem w grupie osób najbardziej
zagrożonych.
Będę zobowiązana za Państwa stanowisko w niniejszej sprawie bez zbędnej zwłoki.
Z poważaniem
Anna Dudzińska
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
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