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Stanowisko
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek iPołożnych

w sprawie przypomnienia o obowiązku przestrzegania zapisów Konwencji
Nr 149 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudnienia oraz warunków

pracy i życia personelu pielęgniarskiego oraz zapisów
Zalecenia Nr 157 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudnienia oraz

warunków pracy iżycia personelu pielęgniarskiego

Zgodnie z art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy ma obowiązek przestrzegania
prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Prawa w Polsce są stanowione przez organy władzy
publicznej, tworzone w ramach demokratycznego systemu funkcjonowania państwa. Prawa
te stanowione są zgodnie z zasadami określonymi w Konstytucji, zarówno co do sposobu,
jak i co do treści z przestrzeganiem określonych reguł i zasad. W systemie demokratycznym
prawo obowiązujące w państwie powinno odpowiadać interesom i dążeniom społeczeństwa,
które wszak ma wpływ na wybór swoich reprezentantów, na ich działalność, na treść
ustanawianych norm prawnych (por. W. Skrzydło, Komentarz do art. 83 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej). Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, źródłami powszechnie
obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane
umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Przepis art. 8 Konstytucji RP, stanowi że jest
ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio
chyba, że Konstytucja stanowi inaczej. Drugie miejsce w hierarchii źródeł prawa zajmują
umowy międzynarodowe, ratyfikowane przez Polskę za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie
i ogłoszone w Dzienniku Ustaw (art. 91 Konstytucji). Katalog źródeł prawa pracy, został
z kolei ustanowiony wart. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późno zm.) - dalej: "K.p.". Zgodnie z tym przepisem, źródłami
prawa pracy są Kodeks pracy oraz inne ustawy i akty wykonawcze, określające prawa
i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy
i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających
prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Hierarchia źródeł prawa pracy oraz oparty
na zasadzie uprzywilejowania pracownika mechanizm rozwiązywania sprzeczności między
nimi, wynika z art. 9 § 2 K.p. Zgodnie z tym przepisem, w pierwszym rzędzie wzajemne
prawa i obowiązki stron stosunku pracy reguluje umowa o pracę, w zakresie w niej
nieuregulowanym - regulamin pracy i inne zakładowe regulacje prawne, a następnie źródła
prawa powszechnie obowiązującego (Kodeks pracy, ustawy i przepisy wykonawcze).
Regulacje prawne niższego rzędu (umowa o pracę iunormowania o charakterze zakładowym)
mogą kształtować warunki indywidualnych stosunków pracy w sposób odmienny niż akty
prawa wyższego rzędu, ale ukształtowanie to nie może być dla pracowników mniej korzystne
niż to, co przewidziano w przepisach powszechnie obowiązujących.

Konwencja nr 149 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zatrudnienia oraz
warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie 21 czerwca 1977 r.
została ratyfikowana przez Polskę oraz ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 1981 r. Nr 2,

. poz. 5) i weszła w życie w stosunku do Polski dnia 4 listopada 1981 r. Ujęte w formę
konwencji, wnioski dotyczące zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu
pielęgniarskiego, uzupełnione postanowieniami zawartymi w Zaleceniu Nr 157


