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Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych

Nowe współczynniki pracy
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji

Uwagi Naczelnej Rady Pielęgniarek
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prawnych wynika, iż pielęgniarka,
położna powinna posiadać tytuł specjalisty na zajmowanym stanowisku,
np. pielęgniarka, położna wchodząca
w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010
roku w sprawie kwalifikacji członków
zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
(Dz.U. z 2014 r., poz. 746).
Jednakże na przykład Ustawa z dnia
27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z
2017 r., poz. 2217) wprowadza możliwość wymagań kwalifikacyjnych do
wyboru: uzyskanie tytułu specjalisty
lub ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub tytuł zawodowy magistra
pielęgniarstwa lub magistra położnic-
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twa. W takim przypadku pielęgniarka,
posiadająca tytuł zawodowy magistra
pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny i
specjalizację może być różnie zaszeregowana przez pracodawcę: w grupie
9 – bo posiada kurs kwalifikacyjny lub
w grupie 8 – bo posiada specjalizację
lub tytuł magistra, albo w grupie 7 –
bo posiada i tytuł magistra, i specjalizację.
Podobna sytuacja ma miejsce na przykład w odniesieniu do kwalifikacji
pielęgniarek systemu, pielęgniarek
anestezjologicznych. Pamiętać należy,
iż na drodze legislacyjnej jest projekt
zmiany rozporządzenia w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego, w którym wskazuje się w poszczególnych oddziałach
etaty pielęgniarek i położnych z posiadanymi kwalifikacjami: ukończeniem
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kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacją w danej dziedzinie pielęgniarstwa.
Do której grupy pracodawca zaszereguje pielęgniarkę, jeżeli będzie miała
specjalizację i magistra pielęgniarstwa, znów pracodawca będzie miał
wybór: grupę 7 lub 8.
Mając na uwadze rozbieżności interpretacyjne, zasadne jest wprowadzenie zmiany tytułu kolumny drugiej w
tabeli Współczynniki pracy na proponowany, który będzie uwzględniał posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
Proponowana zmiana pozwoli na możliwość wynagradzania pielęgniarek i
położnych zgodnie z obecnymi kwalifikacjami, tym samym na promowanie
doskonalenia zawodowego w różnych
rodzajach kształcenia podyplomowego, mając na uwadze ustawowy obo-
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wiązek aktualizacji wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Promowanie dokształcania zawodowego pielęgniarek i położnych nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji
dramatycznego ich braku w podmiotach leczniczych. Ustawodawca świadomy powyższego powinien przygotowywać rozwiązania mające na celu
promowanie zawodu pielęgniarki, położnej, dzięki którym uczniowie chcieliby studiować na tych kierunkach, a
ich absolwenci – podejmować pracę w
tym zawodzie".
Jakie stanowisko w sprawie powyższych propozycji zajęło ministerstwo
zdrowia?

Uzasadnienie:
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze przysługuje pracownikom objętym ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r.
w wysokości uzależnionej od zakresu
obowiązków wykonywanych na określonym stanowisku pracy, nie zaś jedynie od kwalifikacji posiadanych przez
pracownika.
Przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017
r. nie wyłączają ogólnego uprawnienia
pracodawcy do kształtowania wysokości wynagrodzenia w taki sposób, aby
odpowiadało ono rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także
uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Proponuje się nie uwzględnić.
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