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',j. z-,.:_.z._-_ il .:lr:,..:,-::: * , L :zcdu \Ia.-szałkowsklego §7oje,,vództrva Wielkopolskiego Apelem

nr ' 1 _] }§,\lI Oi<rę_gorrcgo 7,yazdu Spras-ozdarvczc> - Bwdżetowe€io Delegatórv Okręgor.vej izby

Pielęgniarek i Połoznvch z stedzlbąw Pile z 1,5.03.201',] :. ,_.il:z. :]_r -]: ::]]*'-. ,,z Z;rz,.c \}.', ,lcrr-ćlc]znr-a

Wielkopolskiego rv pełni rozumie oczekLrł-anta t zgłaszane przez środowisko pielęgruarskle. W związku

z po\\a-zsz\-m tnvają pr-acc nad pfz\-goto§.anlem ptojektu uchwały Sejmiku Województwa

§,'rcik,,lpolsklego rr-irrzrla_cej apel o objęcie nieobjętl,ch śtodowisk pielęgniarskicb, tozporządzeniem

],I::::.::-,. 7,łr ,,i,t_ł z drua I1 paździerruka 2015 r. (D, U. 201,5 r. poz. 1,628) w celu zapobiegania

e -r: ,r ,r,,L pl:,c,,i\.cj.

Zarząd \\'ojervództrva Wielkopolskiego, któn mam zaszczyt leplezentować, zatvsze doceniał

pełną poŚrvięcenia, rĘ,tnvałości i cierpliv,ości pracę pielęgniatek i położnych, \Wielokrotnie

podkteślałatl, że Państr,va profesjonalizm, zaangazotl.anie, kompetencje i kwalifrkacje są gwarancją dla

pacjentór.v, żeprzv ich łóżkach czuw^iąnajlepsi faclrorvcy. Zgadzam się ze stanowiskiem, że nieobjęcie

regulacjaml wztostu wynagrodzeńa caŁe1 $upy zarvodowej prowadzące do dysproporcji płacowe1 jest

niesprawiedliwe społecznie, wl.wołuje poczucie krzrwdy t różnicuje środowisko. Sądzę, że zgłaszane

w przedmrotowym temacie uw-agi i wnioskl przez Ogolnopolskl Zxviązek Zarvodowl, Pielęgniarek

i Połoznr,,ch oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych do Ntinisterstv^ Zdrowia i Narodowego

Funduszu Zdrolvta pozr,volą znalęźć rozlvtązania satl,sfakcjonujące cały personel z^tówno pielęgniatski

jak i położniczr,.

Jednocześnie zapewniam Pafla, że jako Członek Zanądu l0fojewództwa Wielkopolskiego podejmuje

statańa, aby zmrenić trudną sytuacię ważnej dla nas gfupy zawodowej. Ponadto informuj€, żeSamorząd
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Województwa Wielkopolskiego krlkukrotnie zgłasr.:,ł urvagi na l{onwencie Nlarszałków Wojerr,ódznv

do§czące problemów pielęgniarek i położnvch.

N'Iimo starań I zaalgazorvania, Samotza_i nie ma kompetencji władczl,ch, które mogłl,bv

wprowadzic zmianę uregulowań ptarvnvch do§cza_c- ch pielęgniatek i położnvch.

Z poważańem
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