4

nr 2/2018 r.

Pielęgniarstwo 2018

Składki członkowskie na izby pielęgniarek

W Sejmie o pielęgniarkach
W Sejmie powiedziano o pielęgniarkach: "Tak to właśnie wygląda, jeśli
chodzi o porównania z krajami zachodnimi, gdzie rzeczywiście nie lekarze, ale personel wysoko wykwalifikowany sprawuje opiekę nad pacjentami podczas dyżurów i wszyscy są bezpieczni".
Były minister zdrowia Konstanty
Radziwiłł na posiedzeniu sejmowej
komisji zdrowia w dniu 3 stycznia
2018 roku:
"Dziękuję bardzo Panu przewodniczącemu, Panu doktorowi, za zauważenie kwestii, która jest niezwykle
istotna dla polskiego systemu ochrony zdrowia – podziału kompetencji
- kto co powinien robić. My w Polsce ciągle troszkę tkwimy w takim
tradycyjnym rozwiązaniu, w którym
tylko lekarz jest odpowiedzialny za
wszystko. To nie jest rozwiązanie
dobre, zwłaszcza że dzisiaj pojęcie
tzw. personelu średniego odchodzi
do historii. Mamy wiele osób z wykształceniem uniwersyteckim, w tym
także pielęgniarek, ale nie tylko, bo
jest wiele innych zawodów, które
mogą w sposób mniej lub bardziej
samodzielny – ale częściej bardziej
samodzielny – sprawować część
opieki nad pacjentem. I na pewno w
tym kierunku powinniśmy się poruszać. Odnośnie do tego nie mam żadnej wątpliwości. W tym także, jeśli
chodzi o obsadę dyżurową. Zgadzam
się z Panem, że tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o porównania z
krajami zachodnimi, gdzie rzeczywiście nie lekarze, ale personel wysoko
wykwalifikowany sprawuje opiekę
nad pacjentami podczas dyżurów i
wszyscy są bezpieczni".
Do czyjej wypowiedzi odnosi się
były minister? Cytuję ją poniżej:
Poseł Marek Ruciński (N): (...)
"Nie zgodzę się również z Pana twierdzeniem, że poza granicami naszego
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Podwyżka ściąganych składek i...
...pensji władz samorządu
Od pierwszego stycznia wzrastają składki ściągane przez izbę pip od pielęgniarek i położnych. Średnia krajowa
wzrosła do 5 tys. złotych. Od niej liczone są wynagrodzenia władz izby pip. Teraz za cały etat osoby funkcyjne
w izbach zarobią miesięcznie... nie mniej niż 10 tys. złotych.

kraju dyżurnych jest mniej. Rzeczywiście lekarzy dyżurnych jest mniej,
ale nie wiem, kto odebrał uprawnienia polskim pielęgniarkom, żeby Składki ściągane od pielęgniarek i we miliony złotych, które wpłyną w
ich kwalifikacje były docenione. A położnych od 1 stycznia 2018 roku 2018 roku do kasy izby pip.
mówię to jako pielęgniarz, który 2,5 wzrastają do 35,50 zł! Czyli za cały
roku pracował w
Wyższa średnia
Szwajcarii jako
płaca krajowa to
stypendysta wiei podwyżki wylu szpitali w Eupłat dla władz
ropie. Za granicą
izby! Władze narzeczywiście leczelnej izby pip
karzy jest mniej,
na
pierwszym
ale jest dużo więposiedzeniu
w
cej pielęgniarek,
nowej
kadencji
bo mają kwalifiw dniu 3 stycznia
kacje i uprawnienia".
2012 roku podPrezes Naczeljęły uchwałę w
nej Rady Piesprawie podwyżlęgniarek i Poki wynagrodzeń.
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wiście, tak jest, że dyżurują pielęgniarki, a lekarze są na kilku oddzia- prowadzące działalność gospodar- oblicza się wysokość płac wyżej
łach, ale tam na jedną pielęgniarkę czą.
wymienionych osób. Dotychczas
przypada pięciu–siedmiu pacjentów
wskaźnik ten wynosił 300% płacy
i jest jeszcze personel pomocniczy, Także po włączeniu "zembalowego" w sektorze przedsiębiorstw bez wynatomiast u nas na jedną pielęgniar- do podstawy wynagrodzenia zasad- płat nagród z zysku. Rada Naczelna
kę przypada kilkunastu albo kilkuniczego wzrastają składki od pielę- podniosła ten wskaźnik do 350%.
dziesięciu pacjentów i nie ma persogniarek i położnych zatrudnionych Wobec powyższego wynagrodzenie
nelu pomocniczego. Tu jest problem
na umowę o pracę, które opłacają tych osób (za cały etat) wyniesie za
i my mamy bardzo dużą obawę".
1% od podstawy wynagrodzenia za- styczeń 2018 roku - prawie 17 400
sadniczego.
złotych brutto.
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nia prezesa naczelnej izby pozostawiono na niezmienionym poziomie.
Wynosi nadal 400% płacy w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Czyli w chwili obecnej wynagrodzenie to wynosi ponad
19 888 złotych brutto.
Naczelna Rada PiP zdecydowała
także, że wynagrodzenie przewodniczącej okręgowej izby nie może
być niższe niż 250% płacy w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku, czyli za styczeń
2018 roku wyniesie ono prawie 12
430 złotych brutto za cały etat. Natomiast wynagrodzenie wiceprzewodniczącej, sekretarza, skarbnika
okręgowej izby nie może być niższe
niż 200% płacy w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku,
czyli za styczeń br. wyniesie ono ponad 9 944 złotych brutto za cały etat.
Ale o wysokości wynagrodzenia powyższych osób decydują poszczególne okręgowe izby - z tym, że ich
wynagrodzenie nie może być niższe
od powyższych kwot. Wyższe - tak.
Izba wypłaca ww. osobom tzw. trzynastki, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Mariusz Mielcarek
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