Stanowisko Nr 2
Prezydium Okr^gowej Rady Pielegniarek i Poioznych Regionu Siedleckiego
z dnia 24 pazdziernika 2017r.

w sprawie: zagwarantowania wynagrodzen w grupie zawodowej pielfgniarek
i poioznych zgodnych z realizowanymi zadaniami, kwalifikacjami, pelnionymi
funkcjami kierowniczymi, opisem stanowisk
skierowane do: Dyrektorow Samodzielnych Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej
funkcjonuj^cych w obszarze dziahinia Izby

Prezydium Okregowej Rady Pielegniarek i Poioznych Regionu Siedleckiego
w zwi^zku z wejsciem w zycie przepisow ustawy o z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie
ustalania najnizszego wynagrodzenia pracownikow wykonujacych zawody medyczne
zatrudnionych w podmiotach leczniczych, stoi na stanowisku, iz wynagrodzenia pielegniarek
i poioznych powinny bye ustalane w oparciu o kwaliflkacje, realize wane zadania i pelnione
funkcje, w tym funkcje kierownicze, oraz opisy stanowisk. Pielegniarki i polozne czesto
realizuja swiadczenia zdrowotne i inne zadania wynikajace z umow zawartych przez
podmioty lecznicze z Narodowym Funduszem Zdrowia vv minimalnej obsadzie. Nalezy tez
zwrocic uwag^ na czynniki szkodliwe, uciazliwe wynikajace z opisu stanowiska pielegniarki
lub potoznej oraz inne obciazenia, narazenia zwiazane ze specyfika pracy i sposobem jej
wykonywania. Pielegniarki i poiozne poza realizacj^ swiadczen zdrowotnych realizujq szereg
zadan zwiazanych z wdrazaniem i utrzymaniem systemow jakosci min. ISO, Akredytacja.
W zwiazku z powyzszym, niesprawiedliwym jest ustalanie ich wynagrodzen na rowni
z pracownikami niemedycznymi, na tym samym poziomie zaszeregowania co rejestratorki
i sekretarki medyczne. Niedopuszczalne jest spiaszczanie wynagrodzenia zasadniczego
pielegniarek i poioznych w bezposredniej opiece nad pacjentem, oraz pielegniarek
i poioznych nadzoruj^cych, organizujacych prac^ w podmiotach leczniczych tj. pielegniarek
oddzialowych, naczelnych, koordynujacych, do stawek minimalnych, a niekiedy rowniez
realizacja przepisow ustawy poprzez przepisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
14 pazdziernika 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie ogolnych warunkow umow
0 udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628).
Przepisy ww. rozporzadzenia nie wskazuja, ze srodki finansowe skierowane dla pielegniarek
1 poioznych w ramach umow zawartych przez podmioty lecznicze z Narodowym Funduszem
Zdrowia, na podstawie ww. rozporzadzenia moga bye przeznaczone na wzrost minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego okreslonego w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie
ustalania najnizszego wynagrodzenia zasadniczego pracownikow wykonujacych zawody
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473).

Uwazamy, iz obowiazkiem kierownikow podmiotow leczniczych jest
zagwarantowanie wynagrodzenia zgodnego z realize wan ymi zadaniami, kwalifikacjami,
petnionymi funkcjami kierowniczymi, opisem stanowisk. promocja zawodow, w ktorychjest
deficyt kadr, a nie ich deprecjonowanie.
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