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Niezaleźue ga Zrzłszenia §tudegtów
w sprawie lyymogu odpłatnŃci za prakfyki studenckie

W

związka z |Jezrrymt za:wiadgmieniami dalyeącymi wymogu odpłatłośei
za obowiązkowe praĘki sfudenckię przez sfudentów farmacji na niektórych polskich uczelniach
medycmych, Niezależne Zrzęszęnię Studęntów oświadcza, że potępia takie działania ataz wytłża
opinię, iz stawianie sfijdentów w takiej syruacji nie powinno miec rniejsca.

Studenci powinni mieć zag:ruarantowany darłnowy dostęp do e&kacji
prak§k

odblvania

w kontekścię

-

szczególnie
studęnckich,

które odgrywają dużą rolę w kształtowaniu przysńych postaw na rynku pracy. Dlatego z\ł:racamy
uwagę, że kwestią wafĘ prz§myślenia jest dołożeniewszelkich starań, aby nie narużać środowiska
akademickiego na jakiekolwiek dodatko,uve koszry nłiązane z tokiem studiów,ZgołJnie z art. 15 Prawa

o szkokict\t,ie wyzszym władze publicme powiłrny ,.zapewnić uczelniom publicmym

środki

finansowc niezbędne ćo wl,łccrnywa*ią ich zadań".

DocieĘące do nas informacje ze strony studęilów uczelni medycmych obligują

nas

do wyrazenia zaniepokoienia obecna sltuacją - szczególnie, że w rnyślart, 70, Konst, adeptom
przysfuguje prawo do bezpłatnego pobierania nauki w szkołach publicmych, co dodatkowo cementują

prawa sfudenta. które gwararrtują brak opłat ponad te. które są przewidziane

w

rrnlowie

ze studenterrl. Spośród potwierdzofiych miast, w Ltórych moźna doświadczyć takiego precedensu
wymieniane są między Warsarvą Kięlce, Radom i Crójec.

Najwięcej skarg prryehpdz_i zę strony studentów -studiująeych w stolicy naszego pan-stwa
To między innymi

w

Szpitalu Cinekologicmo-Położnicrym im. Sw. Rodziny, Samodzielnym

Publicznym Szpitalu Klinicmym im. Prof. W. Orłowskiego, Szpitalu Wolskim im. A. Gostyńskiej,
Szpitału Dziecięcyrn im. J. Bogdanow,icza, Szpitaiu Bielariskinl inl. J. Popiełuszki oraz Samodzielnym

Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniw.ersl.tetu Medycanego
od snrrCentóv,, tego prrysńościorłegokierunku iv!,magan€

jest, aby opłacili sw-oje

praĘti.

Kosztv

odbyrvania pfak§,,k są uzalezrrione od samych insry,tueji, rv których strrdenci magą odb;łvac praktyki.

Przykładowo w szpitaiu Sw. Rodziny studenei za miesĘe paĘ,k muszą płacic od 200 do 350
zlorvch n l knlei w reotlleminie §znitale Rir.leńskieon nhnwiazr
że za jeden dzień szkolenia jednej osoby pobiera się l0.00

li_zcvm

żo§ch

rln l -,-,r",siernnia hr zanicłne iect

brutto.

aza
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rrrganizaeji praktvk, jednoramwo wpłaca się 17.00 złotveh brutto, eo Łącmie za 3l-dniowe

praĘki

daje327 zło§ch brutto.

Kontrowersyjną postawę prezentuje równięj Samodzięln,v Publiezoy Centraln,v Szpital

Kliniczny Warszawskiego Uniwersy.tetu Medycmego ptzy ul, Banacha, ponieważ to włarśniez nim
Warszawski Uniwersl,tet Medyczny zawarł porozumienie doĘczące odbyrrania praktyk wakaryjnych

w Aptece Szpitalnej. klóre zakładało. ze uczelnia pokryje koszry prakryk. Hóre miaĘ, wynosic 5,60

zło§ch brutto za dobę. Niestety powyższe porozumienie straciło na swojej waźności,a uczelnia nie
zaproponowała jej wanowienia, eo spra*tło, ze wszelkie koszry związane z odbyciem nauki spadły
na sfudentów.

Podnosąc temat w,vmogu pobierania opłat za poŁ,ieranie pieniędzy przez placówki medyczne.
zasadnym ,iest prąfioczenie argumentórv stanowiących zasadnośćtakiego rozwiązania

i

argumentów

tych nie naleĘ w źadęn sposób negować, Wśród nich znajdują się pokrycie kupna podstawowego
sprzętu do odbycia pracy, takich jak m.in.: farruchy, czepki. ochraniacze na obuwie. maseczki czy

jednorazowe rękawiczki,

a

za przeprolvadzenie szkoleń

Ępu Bt{P, któte w;,magane są przez regulaminy szpitalne. Ptócz tego

ponadto rvymienia

się

oplaI)* administracyjne óraz ópłaty

podnosmrra jest kwestia, że w celu zape.wnierria bezpiecz.enstwa zańwno praktykan€,

jak i pacjentów

łry,r*agany .icst rradzór personeiu szpitala_

Z

d,rugiej,§_trony warto poehylić się nad prrykładem Wojewódzkjego Szpita_lu Zespolonego

w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Łodzi. W obu przykładach początkow,o
pobierane

byĘ pieniądze za odbywanie praktyk - w przypadku tego pierwszego 3 złote za godzinę.

w przypadku drugiego

2 złote. Biorąc pod uwagę. że zgod,nie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

oLreślającym standardy ksźałceniana kierunirach farmacja. studenci mają obot,iązek odbyc i60
godzin pralr§ki zawodo}ł€j, daje nam to kolejno - 480 złotych oraz 320 źoĘ.ch, \ł skutek łicmych

SwiąokrryskĘ lzby Lekarskieji oby,dtva szpitale zre4,gnor.vały
z wymogu połrierania o$at. co pokazuje nam. że możiiwe jes doprowadzenie d,o sytuaeji kołzl,stnej
skarg {tv tym tór.vnież itrtenverrcji

dla

studenta. Nalezałoby prry

tvm prlńocryć słowa Andrzeja Domańskiego,

dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, że w vecrywistości pobieranie opłat nie było
szczególnie opłacalne dla szpitala, poniewaz zarabiaao na fym około 6 Ęsięcy złoĘch, a baróńej niZ
na pieniądzach zalężało mu na nagłośnieniutematu. że kształcenie przyszłych lekarzy kosztuje.

Do,strzegalne są również ptrypadki,

w których od praĘkantów nię jest pobieralz

zadna

opłata. a wTęcz przeciwnie - dostaja oni drobne pieniadze od uczelni na pokrycie kosztów odblrłania

praktyk, co udowadnia chociazby Uniwersytet Medyczny w BiĄmstoku. Takie sltuacje stanowią
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przykład nat-D- że moźlir_vy jest nie Ęlko brak dgdatkowyeh ko-saów pono.szonych prze, kszlałcąeyeh

się studentów. ale również całkowicię mozliwe jest otrąym}.wanie wsparcie finansowe na rzecz
wykonywanej pracy.

w

cza-saeh, ktedy malezienie dotlrych speejalistów w,§wojej dziedzinie jest trudne, uważamy^

że wańo pochylić się nad ideą pobierania opłat od osób, które w niedalekiej przvszłościbędą zasilać
szeregi polskiej sfużby zdrowia

Nikt nie mgżę zaprzęezyć^ łę -sfudenei kienrnków wszęlako nl,łlązanyeh z medycyną nie
powinni posiadać gorszvch warunków Drzystosowawczych do pąvszłej pracy niż źacy ksaałcący się

w zupełnie innyrn charaktęrzę, Szczególnie, ze według statystyk uczeń czy student pnechodący
dobrze przeprowadzone praktyki, łatwiej wchodzi po zakończenirr edukacji na rynek pracy, Srednio
ó0-70 procent ucmiów podejmuje pracę bezpośrednio po zakończełriu przygotowania zawcdolvęgo,
a i z.lafle są prą,,padki" kiećy ten wskaźrik osiąga nąwet 90 procen1. Juz szun fakt tego, źe 46 procent

prryszłl,ch pracobiorcó*, deklaruje, ze odbyło bezpłatne prattyki
to zaburzaĆ

hdzi

niepokój, gdyż moze

ich pogtąi $a t€mat tego, jak pra€a \ł, rzecąrvistości wygĘa,

opł.acanie beąpłatn;.ch

praĘk jest

W--

Ęnr konłekseie

dla nas precedensem niea_kceptorłalnym. ponieważ jeszczebzrdaej

wpĘrva to na odczucie własnej wartości, co wp§wać może na jakośćprzyszłego ptacobiorcy, a nawęt
zniechęcać go do podejmowania jakie_ikolrviek prący w Polscę.

Mamy nadzieję, że ośrodkipobieĄące

opŁzt1,

za prakt_vki zrerygnują z t*iego dzłńaaia.

Apelujemy o zrozumienię studenckiej rzecąvwistości i o zastanowienie nad celowością pobierania
pieniędzy od młodych łudzi zdobywa!ących dopiero wyksaałcenie Wższe. Uwazamy, że odbyrvanie

obowiązkowych

praĘk w

a z

komfortowych warunkach

i

bez korrięcmościskupienia na kwęstiach

koncentracją

na

wykorrywanej pracy, zapewni efekt_vwniejsze przejście

przez integralną częśćstudiów, j"ką

b.,

wątpienia są zajęcia praktyczne, a rv konsekwencji - większe

finansowych,

zaclorvołenie pracoda:w,ńw z absolwentów kierunków medy.cmych na rytlktl prac_v.
Dlatego wierzvmy. ze poroz:mięnie w zakresie {inansów na linii studenc! - uczelnie -miejsca
,pracy jest ręalne, Jako

NZS chcemy wyrazić wole dialogu o sprawach studenckich.

zaakcentowaĆ nasze stanowisko
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tęż wyraźnie

uwazamy, źe pobieranie opłat za prakrykl od studentów jest

nieetyczne i sprzeciwiamy się takiemu postępowaniu.
NiEZĄLEŻNE ZRZE§iE|,łłE §TUDENTÓW

NlP:525-] 9-70-069

aIę

iez;ieztle zrzeszerlie sturjetltóyl

Kr..kulvskie Przei.irłiie§tie ]D.'22 iok. żi
00-325 Warszawa

