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Niesprawiedliwość tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych
Interpelacja poselska ws. płac pielęgniarek

Poseł pyta o tzw. podwyżki dla pielęgniarek

Poseł pyta ministra zdrowia... Wiceminister zdrowia:
Interpelacja nr 120 do ministra zdrowia
w sprawie nieobjęcia części pielęgniarek i pielęgniarzy z woj. małopolskiego podwyżką wynagrodzeń wynikającą
z rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 8 września i 14 października 2015 r. dotyczących ogólnych warunków
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Warszawa, 11 grudnia 2015 r.
Pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudnieni na
umowę o pracę na czas nieokreślony
na stanowiskach pielęgniarki i pielęgniarza w Zespołach Wyjazdowych
Ratownictwa Medycznego nie zostali objęci wzrostem wynagrodzeń
wynikającym z Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8.09.15 r. i
14.10.15 r.
Brak podwyżek płac uzasadniono
faktem, iż zgodnie ze stanowiskiem
NFZ w Krakowie w/w pielęgniarki i
pielęgniarze zatrudnieni są u podwykonawcy, a co za tym idzie nie przysługuje im wzrost wynagrodzenia.

Pracodawcą tych pielęgniarek
i pielęgniarzy jest ZOZ w Oświęcimiu, zostali oni jedynie poinformowani o fakcie powołania konsorcjum
i wspólnym z innymi podmiotami
wystąpieniem o kontrakt NFZ na ratownictwo.
W/g pielęgniarek i pielęgniarzy
nie było mowy o jakimkolwiek podwykonawstwie. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest liderem konsorcjum i pielęgniarki tam zatrudnione
podwyżkę otrzymały.
Z uzyskanych informacji wynika, że wszystkie pielęgniarki (około 350) zatrudnione w szpitalu w
Oświęcimiu dostały podwyżki.

Pytania:
W związku z powyższym proszę o
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
- Jakie jest stanowisko Ministra
Zdrowia w stosunku do zaistniałej
sytuacji?
- Czy pielęgniarki i pielęgniarze z
Zespołów Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego w całym województwie małopolskim otrzymają
wyższe wynagrodzenia wynikające
z rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 8.09.15 r. i 14.10.15 r.?
Z wyrazami szacunku:
Dorota Niedziela Poseł na Sejm RP

... minister zdrowia odpowiada
Odpowiedź na interpelację nr 120
w sprawie nieobjęcia części pielęgniarek i pielęgniarzy z woj. małopolskiego podwyżką wynagrodzeń wynikającą
z rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 8 września i 14 października 2015 r. dotyczących ogólnych warunków
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Warszawa, 29 grudnia 2015 r.
Szanowny Panie Marszałku!
W związku z interpelacją Pani Poseł Doroty Niedzieli (nr 120) otrzymaną w dniu 15 grudnia 2015 r. w
sprawie nieobjęcia części pielęgniarek i pielęgniarzy z województwa
małopolskiego podwyżką wynagrodzeń wynikającą z rozporządzeń
Ministra Zdrowia z dnia 8 września
2015 r. oraz z dnia 14 października
2015 r. dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz.
1400 i 1628), uprzejmie proszę o
przyjęcie poniższych informacji w
przedmiotowej sprawie.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. poz. 1400), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie OWU”, jak
również rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 14 października 2015
r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) nie obej-

mują pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u podwykonawcy.
Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia w sprawie
§ 2 rozporządzenia w sprawie OWU,
dołączonym do Porozumienia zawartego w dniu 23 września 2015
r. przez Ministra Zdrowia ze środowiskiem pielęgniarek i położnych,
podwyżki nie obejmują pielęgniarek
i położnych wykonujących zawód u
podwykonawców. W związku z tym
zrealizowanie postulatu - objęcia
podwyżkami również pielęgniarek
i położnych zatrudnionych u podwykonawcy stanowiłoby naruszenie
zarówno ustaleń pomiędzy stronami
Porozumienia, jak i przepisów ww.
rozporządzeń.
Informuję, iż Ministerstwo Zdrowia przedstawiło stanowisko w
sprawie podwyżek dla pielęgniarek
i położnych zatrudnionych w ramach
podwykonawstwa w piśmie z dnia
18 listopada 2015 r. skierowanym do
Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (kopia w załączeniu).
Wyjaśniam również, że zostały
uruchomione środki z rezerwy celowej na sfinansowanie podwyżek
wynagrodzeń dla pielęgniarek i po-

łożnych zatrudnionych w zespołach
ratownictwa medycznego od dnia 1
września do końca 2015 r. Potrzeby
w zakresie zespołów ratownictwa
medycznego zostały oszacowane w
oparciu o posiadane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia dane określające
ogólną liczbę pielęgniarek i położnych i zsumowany średniotygodniowy czas pracy wykazany w umowach o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej z zakresu ratownictwa
medycznego.
Ponadto Minister Zdrowia w pismach z dnia 25 września 2015 r.
(znak: BFC.320.47.2015/AN) oraz
z dnia 3 października 2015 r. (znak:
BFC.320.52.2015/AN), które zostały
rozesłane do wszystkich wojewodów, poinformował wojewodów,
jakie działania należy podjąć w celu
uruchomienia dodatkowych środków
finansowych na podwyżki dla pielęgniarek pracujących w zespołach ratownictwa medycznego.
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Krzysztof Łanda

(mm)

tak, to jest niesprawiedliwe

Na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 22 grudnia 2015
roku posłanka podniosła jeden z aspektów, dotyczący
niesprawiedliwości w zakresie tzw. podwyżek dla pielęgniarek. Do sprawy odniósł się wiceminister zdrowia,
który stwierdził, że „nie jest to na razie taka odpowiedź, jakiej by się pani
mogła spodziewać, pomimo chęci i zrozumienia, że to jest niesprawiedliwe”.
Poniżej cytujemy wypowiedź posłanki i odpowiedź wiceministra zdrowia.
Poseł Gabriela Lenartowicz:
     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja
mam bardzo konkretne pytanie do
Pana Ministra, a szczerze, postulat,
który wydaje się oczywisty. Chciałam
poruszyć pewien problem i zapytać,
jak ministerstwo zamierza rozwiązać ten problem, który wyniknął w
toku wdrażania rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w
sprawie ogólnych warunków umów,
mówiąc w skrócie, który dotyczył
właśnie wynegocjowanych przez pielęgniarki podwyżek.
    Otóż w toku procedowania i wdrażania tych rozporządzeń pokrzywdzone, to z całą odpowiedzialnością chcę
powiedzieć, są pielęgniarki, których
nie zauważono. Mówię tu przykładowo o 12 pielęgniarkach pracujących
w szpitalu powiatowym w Raciborzu,
ale dotyczy to wielu innych pielęgniarek w województwie śląskim, częściowo małopolskim, które pracują w publicznych szpitalach, a jednocześnie
te szpitale są podwykonawcami wojewódzkiego pogotowia ratunkowego,
i jako pracownicy podwykonawców
nie otrzymały tych podwyżek.
     Zajmowałam się tym na prośbę
tychże pielęgniarek jeszcze jako wicewojewoda, w zakresie działalności mając także kwestię nadzoru nad
opieką zdrowotną. Otrzymaliśmy
wtedy deklarację z resortu, że sprawa
ta będzie uregulowana w najbliższym
czasie, mam na myśli przyszły rok budżetowy.
    Zwracam się z pytaniem i z prośbą
tak naprawdę o deklarację rozwiązania tego tematu, bo z punktu widzenia
kosztów nie są to duże pieniądze, ale
z punktu widzenia równości, takiej
sprawiedliwości, w jednym szpitalu

jedne dziewczyny uzyskają podwyżkę, drugie nie, i ten brak podwyżki
będzie się za nimi, że tak powiem,
ciągnął.
    Liczę na to, że będę mogła po dzisiejszej odpowiedzi Pana Ministra czy
wiceministra zawieźć na święta odpowiedź, która da im nadzieję. Zważywszy na obsadę i potencjał, jaki mamy,
niski, personelu średniego, myślę,
zwłaszcza że tak jak mówię, to są pracownice publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, które zgodnie z prawem
pracowały u podwykonawcy, także
zgodnie z prawem zakontraktowanego
od wojewódzkiego pogotowia ratunkowego. I myślę, że byłoby głęboko
niesprawiedliwe, gdyby zostały właśnie z powodu meandrów formalnych
trwale gorzej potraktowane. Dziękuję.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza
[...] Kolejne pytanie pani poseł Gabrieli Lenartowicz, dotyczące tych
pielęgniarek. To rzeczywiście jest
sprawa szczególnie drażliwa, ponieważ to są panie pielęgniarki zatrudnione u podwykonawcy, no i na tym
polega problem.
(Poseł Gabriela Lenartowicz: To jest
w publicznym szpitalu.)
Na tym polega problem, pan minister
tego po prostu, że tak powiem, nie
przewidział. Bo nie wszystko… My
zastanawiamy się na tym, ponieważ
pewien taki element funkcjonuje też
w POZ. A więc zastanawiamy się nad
tym rozwiązaniem, ale w tej chwili,
mówiąc szczerze, nie bardzo widzę
możliwości rozwiązania tego problemu. Tak że nie jest to na razie taka odpowiedź, jakiej by się pani mogła spodziewać, pomimo chęci i zrozumienia,
że to jest niesprawiedliwe.
(mm)

Pielęgniarstwo w sejmie

Wyszło jak zawsze

W Sejmie miał powstać Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek i położnych... a powstał Zespół ds...
Poseł Bernadeta Krynicka (pielę- weszło 13 posłów: 11 z PIS oraz 2 z
gniarka) jeszcze kilka dni temu mówi- Kukiz15. Co ciekawe, nie ma żadneła, że jest inicjatorką powstania Parla- go posła z PO. Członkowie Zespołu:
mentarnego Zespołu ds. pielęgniarek 2 pielęgniarki, 2 nauczycieli akadei położnych. Natomiast w dniu 29 mickich, ekonomista, samorządowiec,
grudnia 2015 roku na stronie sejmowej prawnik, 2 nauczycieli, specjalista ds.
poinformowano o powstaniu „Parla- medialnych, menedżer ochrony zdromentarnego Zespołu ds. pielęgnia- wia, socjolog, absolwent kierunku prarek, położnych i innych pracowników wa i administracji.
ochrony zdrowia”. W skład zespołu Znów wyszło jak zawsze...
(mm)

