
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych zebrał się na nadzwy-
czajnym posiedzeniu, ponieważ nie 
wszystkie szpitale wypłacają podwyżki 
zgodnie z tzw. pakietem Szumowskie-
go. W spotkaniu wziął udział minister 
zdrowia i zapewnił, że podejmie dzia-
łania, aby szpitale wypłacały podwyżki 
zgodnie z porozumieniem.

- Minister zdrowia Łukasz Szumowski 
zapowiedział, że razem z NFZ będą 
pracować nad tym, aby przekonać 
pracodawców, że mają zrealizować 
podwyżki tak, jak zostało podpisa-
ne porozumienie – poinformowała w 
rozmowie z Polityką Zdrowotną wi-

ceprzewodnicząca OZZPiP Longina 
Kaczmarska.

- Interpretacje dyrektorów szpitali 
są bardzo różne i niektóre 
są sprzeczne z założe-
niami porozumienia. 
Niestety mamy pra-
codawców bardzo 
opornych – stwier-
dziła. Według niej 
część pracodawców 
chce zaoszczędzić 
na pielęgniarkach i 
zabiera część pieniędzy, 
które powinny otrzymać 
pielęgniarki. Tymczasem, jak 
przypomniała, zgodnie z przepisami 
pieniądze dedykowane pielęgniarkom, 
jeśli nie zostaną im przekazane na pod-
wyżki wynagrodzeń, powinny zostać 
oddane do NFZ.
L. Kaczmarska wyjaśniła, że praco-

dawcy w jednych placówkach wy-
płacają pielęgniarkom np. 1100 zł do 
podstawy, a w innych jest to kwota 

1400 zł. Pracodawcy otrzymują z 
NFZ również pieniądze na 

wzrost pochodnych, np. 
za wysługę lat, zwią-

zanych ze wzrostem 
podstawy wyna-
grodzenia, jednak 
niektórzy wypłacają 
pielęgniarkom tylko 
1100 zł.

Zgodnie z porozumie-
niem wynagrodzenie zasad-

nicze pielęgniarek od września br. 
powinno wzrosnąć o co najmniej 1100 
zł, zaś od 1 lipca 2019 r. – o kolejne 
100 zł.
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Dla osób ze słabą znajomością języka niemieckiego, 
klinika oferuje przez 12 miesięcy kurs językowy 
połączony z pracą na stanowisku asystenta pielęgniarki.

www. feniks-hr.pl
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Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Szpitale źle wypłacają 1100

Minister Zdrowia spotkał się z 
pielęgniarkami w sprawie 1100

Pielęgniarka napisała. 
Ma wiele racji. Czy prawda 

jest aż tak gorzka?

Dużo przepisów, duże zamieszanie

Minister zdro-
wia razem z NFZ 

będą przekonywać 
pracodawców, że mają 
zrealizować podwyżki 
zgodnie z porozumie-

niem.

i nie reagują na dzwonki pacjentów.

Mamy wreszcie zupełny brak 
wsparcia większości oddziałowych, 
przyklejonych do stołka od kilku-
dziesięciu lat, hołubiących jedynie 
zleceniówki, którym zawdzięczają 
spokój przy układaniu grafików, wła-
żącym w „cztery litery” naczelnym, 
dyrektorom itp., itd.
Przepraszam te panie oddziałowe, 
które są fair wobec swoich podwład-
nych, które są dobrymi pielęgniarka-
mi i chętnie służą pomocą, które są 
przede wszystkim dobrymi ludźmi, a 
przez to dobrymi kierownikami.

Pielęgniarki to najgłupsza grupa za-
wodowa pod słońcem, więc mamy 
to, co mamy. W którym zawodzie 
godzą się na trzykrotne podwyżki z 
tych samych pieniędzy? W którym 
zawodzie biegną na pomoc zlece-
niówki za judaszowe srebrniki w 
momencie, kiedy ktoś usiłuje coś 
wywalczyć? Mamy to, co mamy, 
czyli wielkie g... i totalny brak sza-
cunku. Brawa dla policji za solidar-
ność i mądrość. Mam nadzieję, że 
wywalczą to, czego chcą.

(dane autorki do wiadomości 
redakcji Portalu i Gazety 
Pielęgniarek i Położnych)
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