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                                                              DELEGATÓW  XXXIV
                         OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
                                                           w Wałbrzychu 
                                             z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie :

                    zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia   
                    zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych   
                    w podmiotach leczniczych.

skierowany do:
                                  Ministra Zdrowia
                                  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia                                                  
                                  Naczelnej Izby  Pielęgniarek i Położnych

Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu apelują  o pilną  nowelizację  powyższej ustawy, a w tym:

w art. 7  określenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego jako iloczynu współczynnika 
pracy i  kwoty 100 %  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez GUS w 
Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, zmiana Załącznika do ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych  – tabeli określającej współczynniki pracy w pkt 7-9 w
następujący sposób:
Pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położna z tytułem magistra położnictwa
z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – współczynnik 1,05;
Pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położna z tytułem magistra położnictwa albo 
pielęgniarka lub położna z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – współczynnik 1,0;
Pielęgniarka lub położna bez tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – 
współczynnik 0,74.
Niezależnie od powyższego, treść  Załącznika do ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych, powinna być sformułowana w sposób jednoznacznie przewidujący, że 
wyższy współczynnik pracy przysługuje pielęgniarce lub położnej posiadającej wykształcenie 
wyższe (magister pielęgniarstwa, magister położnictwa) lub specjalizację w dziedzinie 
pielęgniarstwa.
Wprowadzenie wyraźnego zapisu w art.  3 ust.  3 ustawy, określającego,  że środki finansowe
zagwarantowane  pielęgniarkom  i  położnym  w  ramach  zawartego  Porozumienia  z  dnia  
23  września  2015  roku  pomiędzy  MZ,  NFZ,  OZZPiP  i  NRPiP,  i  określone  w  przepisach
wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach
opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  (Dz.U.  z  2016  roku  poz.  1793  
z  późn.  zm.)  na  wzrost  wynagrodzeń  w  latach  2015-2019  i  lata  następne,  są  niezależne  
od uregulowań wynagrodzenia przewidzianego w ustawie z dnia 08 czerwca 2017 r. Delegaci
XXXV  Okręgowego  Zjazdu   Okręgowej  Izby  Pielęgniarek  i  Położnych   w  Wałbrzychu
stanowczo sprzeciwiają się jakimkolwiek, niekorzystnym dla pielęgniarek i położnych zmianom



w zakresie realizacji w/w Porozumienia. Powyższe propozycje są wyrazem słusznych oczekiwań
naszego środowiska w zakresie należytego wynagradzania za trudną 
i odpowiedzialną pracę. Oczekujemy, że postulowane zmiany zostaną wdrożone jak najszybciej
z uwagi na drastycznie i systematycznie rosnące niedobory kadry pielęgniarek 
i położnych w systemie ochrony zdrowia.

      

SEKRETARZ  ZJAZDU                                       

     Anna Brodzińska

PRZEWODNICZĄCA   ZJAZDU

                 Małgorzata Hrycak


