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Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych

pielęgniarek i położnych
Dyskusje w Sejmie i Senacie

Do kiedy będzie obowiązywać kwota bazowa?
WSPÓŁCZYNNIKI PRACY PIELĘGNIAREK A KWOTA BAZOWA 3900 ZŁ. SKĄD TA KWOTA I DO KIEDY BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ? Wyjaśnień w tej sprawie udzielała w Sejmie
i Senacie pani Józefa Szczurek-Żelazko.
Posiedzenie plenarne Sejmu w dniu
13 września 2018 roku
Poseł Jerzy Kozłowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie
sądzę, aby dzisiaj wieczorem, przy
głosowaniu nad tym projektem, znalazł się na tej sali ktoś, kto naciśnie
inny guzik niż zielony. Podwyżki w
całym systemie ochrony zdrowia są
niezbędne, pracownicy zarabiają za
mało, chyba dla każdego pacjenta
jest to oczywiste. To jest mały krok,
nawet można powiedzieć: mniej,
kroczek, we właściwym kierunku,
ale przyznam, że nie rozumiem, na
jakiej podstawie wyliczono kwotę
bazową 3900 zł jako odniesienie do
wszystkich przeliczeń przy współczynnikach.
(...)

Bardzo rozsądna wydaje mi się
propozycja pana posła z Platformy
Obywatelskiej, która idzie w tym
kierunku, aby tak jak w przypadku
dyrektorów szpitali, było odniesienie do innej wartości wynagrodzenia,
czyli do tego, co pan poseł Pawłowicz ma w swojej poprawce, gdyż to
po prostu będzie sprawiedliwe i czytelne. Kwota 3900 zł jest, tak powiem
kolokwialnie, jakby z kapelusza.

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. I to ta kwota była przyjęta
do oceny skutków regulacji. Natomiast podkreślam, że ta kwota zostaje
uwolniona już w 2019 r., czyli za rok
po raz ostatni ta wartość będzie kwotą bazową. Natomiast od 2020 r. dyrektorzy szpitali będą się posługiwali
już inną kwotą bazową wynikającą z
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Sekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:
(...)
Kolejne pytanie dotyczyło kwoty bazowej 3900 zł. Chciałabym państwu
przypomnieć, że projekt ustawy powstał w 2016 r., przygotowywaliśmy
ten projekt w oparciu o bazę danych z
2015 r. i wtedy ta kwota 3900 zł była
kwotą przeciętnego miesięcznego

--Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 18 września 2018 roku
Sekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:
Dobrze… A więc tak: jeżeli chodzi
o pierwsze pytanie, o kwotę bazo-

wą, to ustawa pierwotna uchwalona
w ubiegłym roku, wprowadzona do
porządku prawnego, oparta była na
symulacjach dotyczących średnich
wynagrodzeń z roku poprzedniego.
Ponieważ proces przygotowywania trochę trwał, więc tą bazą były
średnie wynagrodzenia z roku 2015.
W tym projekcie nie nowelizujemy
tego, ponieważ głównym celem tej
regulacji jest rozszerzenie podmiotowe, czyli włączenie poszczególnych
grup. Chciałabym jednak podkreślić,
że kwota 3900, ta kwota bazowa, po
raz ostatni będzie brana pod uwagę w
przyszłym roku w lipcu i już po lipcu
zostanie uwolniona. Czyli w kolejnych latach będzie to kwota, która
będzie wynikała z przedstawionej
przez GUS kwoty średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
w roku poprzedzającym. A więc wra-

camy… Jeszcze następny rok. W tym
roku już dokonano tej regulacji, ponieważ ustawa zobowiązywała kierowników podmiotów leczniczych
do dokonania tej regulacji z dniem 1
lipca. Część dyrektorów już dokonała
tej regulacji, a w związku z tym można… Gdybyśmy z chwilą wejścia w
życie tejże ustawy wprowadzili nową
kwotę bazową, mogłoby to spowodować pewne zawirowania, nierówności, bo część pracowników już to
otrzymała, część dopiero otrzyma. W
związku z tym nie zdecydowaliśmy
się na podwyższenie tej kwoty, mając
na względzie głównie to, że w przyszłym roku będzie to już po raz ostatni i kwota zostanie uwolniona.
źródło: stenogramy posiedzeń Sejmu
oraz senackiej komisji zdrowia

Poseł Bernadeta Krynicka o nowej siatce płac
Posłanka pielęgniarka Bernadeta Krynicka w dniu 13 września 2018 roku powiedziała w Sejmie o pielęgniarkach "zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego
magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, lecz niewymagających specjalizacji". Ciekawe, czy posłanka ma w ogóle pojęcie, jakie to stanowiska.
Posiedzenie Sejmu w dniu 13
września 2018 roku. Punkt obrad:
dyskusja nad nowelizacją ustawy
o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Poseł Bernadeta Krynicka:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
W imieniu Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w
sprawie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
druk nr 2793.
Najistotniejszą zmianą w omawianym projekcie ustawy jest rozszerzenie zakresu podmiotowego Ustawy
z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych o
pracowników działalności podstawo-

wej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, którymi
w rozumieniu nowelizacji są osoby
zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym niewykonujące zawodu medycznego, które
jednakże wykonują pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego.
Zgodnie z określonym w ustawie mechanizmem przewidywana docelowa
kwota najniższego wynagrodzenia
zasadniczego dla dodawanej grupy
pracowników działalności podstawowej ze współczynnikiem pracy 0,53
nie będzie mogła być niższa niż 2664
zł brutto. Pułap ten osiągnie w roku
2020. Należy przy tym podkreślić,
że nowelizowana ustawa reguluje
poziom najniższego wynagrodzenia
zasadniczego, jest więc w tym zakresie korzystniejsza dla pracowników
od ustawy o powszechnej płacy minimalnej. Pracownikom podmiotów
leczniczych przysługują ustawowe
dodatki do wynagrodzenia, które obliczane są na podstawie wynagrodzenia zasadniczego pracowników.
Dlatego wzrost wynagrodzenia zasadniczego powoduje automatyczny
wzrost pochodnych od wynagrodzeń.

W związku z tym pełne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w
podmiocie leczniczym, nawet jeśli
zostanie ustalone przez pracodawcę
na poziomie regulowanego ustawą
najniższego wynagrodzenia, zwykle
nie będzie się ograniczać do kwoty tego najniższego wynagrodzenia
zasadniczego i może być od niego
znacznie wyższe.
Ponadto projekt wprowadza zmianę
w grupach zawodowych oznaczonych numerami od 7 do 9 w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017
r. polegającą na przeniesieniu pielęgniarek i położnych zatrudnionych
na stanowiskach wymagających
wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo i
położnictwo, lecz niewymagających
specjalizacji, z dotychczasowej grupy 9 do grupy 8.
Jest jeszcze bardzo istotne to, że projekt ustawy przewiduje obowiązek
realizacji zmian wprowadzonych w
ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. w
zakresie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny
oraz pielęgniarek i położnych, których współczynnik pracy ulegnie

podwyższeniu ze skutkiem od 1 lipca rym powyższe zarządzenie powinno
2018 r.
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