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Stanowisko
dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych

w sprawie prawa pielęgniarek i położnych do urlopu na poratowanie zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia jest to szczególne uprawnienie, przysługujące tylko niektórym
grupom zawodowym z uwagi na szczególny rodzaj i warunki wykonywanej przez nich pracy
np. nauczycielom.
W odniesieniu do nauczycieli podstawą prawną udzielenia im takiego urlopu jest art. 73 ust.
11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późno zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia a dnia 27 października 2005 r. w sprawie
orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U.
Nr 233, poz. 1991).
Należy zauważyć, iż w kontekście m.in. wysokich kosztów związanych z udzielaniem
urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom, w Ministerstwie Edukacji Narodowej
podjęto prace nad projektem założeń do ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz
niektórych innych ustaw regulujących w odmienny sposób powyższe kwestie.
W ramach nowelizacji ww. ustawy planuje się doprecyzowanie zasad, trybu i kryterió
udzielania urlopu nauczycielowi. Proponowane zmiany określają m.in., iż urlop dl
poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielowi w celu przeprowadzenia zaleconego
leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub innej choroby
spowodowanej działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku
pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Planuje się także zmiany w zakresie
wymiaru urlopu poprzez proporcjonalne jego obniżenie, stosownie do okresu
przepracowanego w danym roku.
W związku z brakiem udokumentowanych danych o wpływie wykorzystywanych urlopów na
obniżenie absencji chorobowej oraz na poprawę stanu zdrowia i podtrzymanie aktywności
zawodowej nauczycieli, wydaje się, że idea udzielania ich nauczycielom nie sprawdziła się
w dotychczasowym kształcie. Dlatego też, w opinii Pani dr Ewy Wągrowskiej - Koski,
Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy, wprowadzenie przedmiotowego
urlopu dla innych grup zawodowych, w tym pielęgniarek i położnych, wydaje się wątpliwe
i mogące budzić kontrowersje, również ze względu na wysokie koszty dla budżetu państwa
będące efektem wprowadzenia takiego przywileju.
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