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Zwracatn
uprzejmą prośbąo podjęcie dzialań mających na celu
werylikację wysokości wlmagrodzeń pielęgniarek i połoznych zatrudnionych
w domach pomocy społecznej, a następnie podjęcie stosownych dzialan, mających

na celu wzrost tych wynagrodzeń.
W dniu 17 rnaja 2022 roku do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej trafrł rządowy
projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadntczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach lecznicąrch oraz
niektórych innych ustaw. Projekt ten został prznęW przez Sejm RP w dniu 26 maja
2022 roku, Zgodnie z jego treścią,minimalne wynagrodzenie pielęgniarek
zatrudnionych w podmiotach leczniczych wynosi od 3948 zł brutto (pielęgniarka
lub połoznazukonczonymi studiami wyższymi I stopnia lub średnimwykształceniem
bez specjalizacji) do 5418 zł brutto (mg, pielęgniarstwa lub połoznictwa
ze specjalizacjąJ. Procedowana ustawa jest bywo dyskutowana w środowisku
pielęgniarek i połoznych i od początku trwania procesu legislacyjnego Małopolska
Okręgowa lzba Pielęgniarek i PoŁożnych otrzymuje szereg telefonów od członków
sarnorządu, z prośbąo interpretację zapisów projektu ustawy. Wśród osób
kontaktujących się z MOIPLP bardzo często są pielęgniarki lub położne zatrudnione
w i domach pomocy społecznej. łtają one o to, czy ich w5magrodzenie objęte będzie
ww. ustawąl Ich poważne obawy rodzi rysująca się ogromna dysproporcja pomiędzy
rninimalnym wlmagrodzeniem, jakie uzyskują one w i dps-ach, a tym, jakie
wypłac ane b ę dzie i ch koleżankom w p o dmiotach leczniczy ch.
Zgodnie z treściąww. ustawy o zmianie ustawy ma i będzie mieć
ona zastosolvanie do pielęgniarek i położnych zatrudnionych wyłącznie w podmiotach
Leczniczych, zatern dyrektorzy dps-ów nie będą zobovńa?arli do jej stosowania. Jednak
wobec deficfiu pielęgniarek i położnychna rynku pracy warto pochylić się nad
ustaleniem zawczas|) zasad wynagradzania pielęgniarek i połoznych w tych
placówkach tak, aby było ono atrakcf ne i nie doprowadziŁo do odpływu pielęgniarek
i położnychz tych placówek. Nadmieniam, że ta}<te głosy także pojawiają się
w prowadzonych rozmowach. Liczę, iż niniejszy postulat znajdzie akceptację i starrie
się przyczyną podjęcia stosownych dzialań w tym zakresie. W kręgu zainteresowania
Małopolskiej Okręgowej lzby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie są wszystkie
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połozne wykonujące zawód na terenie izby, nie tylko te zatrudnione
w podmiotach leczniczych. Nie bez znaczeniapozostaje takŻe troska o bezPieczeństwo
pacjentów tych najstarszych i schorowanych - w domach pomocy społecznej,

pielęgniarki

i

Kraków, dnia 13 czetwca2022.

Do wiadomości:
Wydzial Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
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