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Zwracarn się z uprzejrną prośbąo podjęcie
mających
celu
weryfikację wysokości wynagrodzeń pielęgniarek i połoznych zatrudnionych
w żłobkach na terenie Miasta Krakowa, a następnie podjęcie stosownych dziŃań,
mających na celu wzrost tych wynagrodzeń,
W dniu 17 maja 2022 roku do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej trafrł rządowy
projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotachleczniczych oraz
niektórych innych ustaw. Projekt ten został prznęty przez Sejm RP w dniu 26 maja
2022 roku. Zgodnie z jego treścią,minimalne wynagrodzenie pielęgniarek
zatrudnionych w podmiotachleczniczyrch wynosi od 3948 złbrutto (pielęgniarka lub
położnaz ukończonymi studiami wyższyrni I stopnia lub średnimwyksztalceniem
bez specjalizacji) do 5418 zł brutto (mgr pielęgniarstwa lub połoznictwa
ze specjalizacją). Procedowana rrstawa jest żrylvo dyskutowana w środowiskrr
pielęgniarek i położnych i od początku trwania procesu legislacfrnego Małopolska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnychotrąrrrruje szereg telefonów od członków
samorządlJ,i z prośbąo interpretację zapisów projektu ustawy. Wśród osób
kontaktujących się z MOIPLP bardzo często są pielęgniarki lub położne zatrudnione
w złobkach. Ęrtają one o to, czy ich wynagrodzenie objęte będzie ww. ustawą.
Ich poważne obawy rodzi rysująca się ogromna dysproporcja pomiędzy minimalnym
wynagrodzertiem, jakie uzyskują one w żłobkach,a tym, jakie w;rpłacane będzie

ich kolezarrkom w podmiotach Leczniczych.
Zgodnie z treściąww. ustawy o zmianie ustawy ma i będzie mieć ona
zastosowanie do pielęgniarek i położnychzatrudnionych wyłącznie w podmiotach
leczniczych, zatern dyrektorzy żŁobków nie będą zobowiagani do jej stosowania.
Jednak wobec deficytu pielęgniarek i położnychna rynku pracy warto pochylić się
nad ustaleniem za,wczasu zasad wynagradzania pielęgniarek i położnychw żłobkach
na terenie Miasta Krakowa tak, aby było ono atrakcyjne i nie doprowadziło
do odpływu pielęgniarek i położnych z tych placówek. Nadmieniarn, że takie głosy
także pojawiają się w prowadzonych rozmowach, Liczę, iż nintejszy postulat znajdzie
akceptację i stanie się przycryną podjęcia stosownych dzialan w tym zakresie.
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W kręgu zainteresowania Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie są wszystkie pielęgniarki i połozne wykonuj ące zawód na terenie izby,
nie tylko te zatrudnione w podmiotachleczniczych. Nie bez znaczenia pozostaje także
troska o bezpieczeństwo podopiecznych nadzorowanych przez Pana j ednostek.

Kraków, dnia 13 czerwca2o22 roku.
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