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Poszukujemy
PIELĘGNIARKI (k/m)

Wymagania:
	wykształcenie kierunkowe poparte 
 odpowiednim doświadczeniem,
	znajomość języka niemieckiego na 
 poziomie B2,
	prawo jazdy kategorii B,
	gotowość do relokacji i podjęcia pracy 
 w Niemczech.

Oferujemy:
	atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu 
 o niemiecką umowę o pracę,
	pracę 5 dni w tygodniu w systemie 
 zmianowym,
	30 dni urlopu w roku,
	prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Osoby zainteresowane prosimy 
o przesyłanie aplikacji na adres: 

mateusz.kula@workneurope.com

lub kontakt telefoniczny: 

61 415 13 08

KRAZ 10603

Hausengel Internati onal Polska poszukuje

OPIEKUNÓW I OPIEKUNEK 
SENIORA!

 Legalna praca 
 w Niemczech, 
 przejrzyste warunki

 Możliwość negocjacji wynagrodzenia
 i warunków zleceń

 Bezpłatne szkolenia i kursy

 Wsparcie osobistego koordynatora 24/7

www.hausengel.pl
tel. 61 415 13 08

Sti ft ung Warentest

Jakość

potwierdzona przez
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R E K L A M A

Nowelizacja ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych

Zmiany w zaszeregowaniu magistrów

Nowy podział pielę-
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło 
założenia do zmiany podziału grupy 
zawodowej pielęgniarek i położnych

Z jakich środków finansowych 
zostaną poniesione koszty nowego 

zaszeregowania magistrów 
pielęgniarstwa i położnictwa?

cd. na stronie 5
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świadczeń zdrowotnych, funkcjonuje w obrocie prawnym i podlega wykaza-
niu przez podmiot leczniczy w rejestrze podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą. Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej podmiot, który zamierza wykonywać działalność 
leczniczą jako podmiot leczniczy, podlega obowiązkowi złożenia organowi 
prowadzącemu rejestr wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą. Wniosek ten powinien zawierać między innymi wy-
kaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest 
związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Na podstawie upoważnie-
nia zawartego w art. 105 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej zostało wydane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 
maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz 
szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. poz. 594, z późn. zm.), zatem 
dla celów zidentyfikowania komórek organizacyjnych, których działalność 
jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, można posiłkować się 
wykazem zawartym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 17 maja 2012 r.
Dla wyróżnienia grupy pracowników działalności podstawowej, innych niż 
pracownicy wykonujący zawody medyczne, znaczenie miała rola tej grupy 
pracowników w sektorze ochrony zdrowia oraz wpływ ich pracy na bezpie-
czeństwo zdrowotne pacjentów. Zarówno bowiem pracowników wykonują-
cych zawody medyczne, jak i pracowników działalności podstawowej, in-
nych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, którzy wykonują pracę 
pozostającą w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w komórkach działalności medycznej zakładu leczniczego, łączy wspólna 
cecha relewantna, którą jest uczestniczenie w procesie udzielania świadczeń 

Projekt zakłada zmianę w grupach 
zawodowych określonych w lp. 7–9 
załącznika do ustawy z dnia 8 czerw-
ca 2017 r. polegającą na przeniesieniu 
pielęgniarek i położnych zatrudnio-
nych na stanowiskach wymagających 
wykształcenia wyższego magister-
skiego na kierunku pielęgniarstwo 
lub położnictwo, lecz niewymagają-
cych specjalizacji - z dotychczasowej 
grupy zawodowej określonej w lp. 9. 
do grupy określonej w lp. 8.

Proponowana zmiana załącznika do 
ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. spo-
woduje, że współczynnik pracy 1,05 
będzie obowiązywał przy ustalaniu 
wynagrodzenia zasadniczego pielę-
gniarek i położnych zatrudnionych 
na stanowiskach pracy, na których 
wymagane jest posiadanie tytułu 
magistra na kierunku pielęgniarstwo 

lub położnictwo i specjalizacji. Pie-
lęgniarki i położne zatrudnione na 
stanowisku pracy, na którym wyma-
gane jest posiadanie specjalizacji, 
niezależnie od poziomu wykształce-
nia i ukończonego kierunku studiów, 
będą miały jednakowy współczynnik 
pracy jak pielęgniarki i położne bez 
specjalizacji, które są zatrudnione na 
stanowiskach, na których wymagany 
jest tytuł magistra na kierunku pielę-
gniarstwo lub położnictwo (współ-
czynnik pracy w wysokości 0,73). 
Przedmiotowa zmiana zakłada rów-
nież, że grupa zawodowa pielęgnia-
rek i położnych określonych w lp. 9 
ma obejmować pielęgniarki i położne 
inne niż określone w grupie w lp. 7 
i 8, bez specjalizacji. Powyższa zmia-
na wydaje się uzasadniona również 
z punktu widzenia polityki kształce-
nia kadry medycznej z uwagi na cel, 
jakim jest promowanie podnoszenia 
kwalifikacji przez pielęgniarki i po-
łożne - nie tylko w drodze specjaliza-
cji, ale też przez odbywanie studiów 
wyższych magisterskich na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo.

Projektowana ustawa, która rozszerza 
zakres podmiotowy ustawy z dnia 8 
czerwca 2017 r. o pracowników dzia-
łalności podstawowej, innych niż pra-
cownicy wykonujący zawód medycz-
ny, jak również podnosi wysokość 
najniższego wynagrodzenia zasad-

niczego pielęgniarkom i położnym 
zatrudnionym na stanowisku wyma-
gającym wykształcenia wyższego 
magisterskiego na kierunku pielę-
gniarstwo lub położnictwo, ale nie-
wymagającym specjalizacji, konty-
nuuje zatem systemowe rozwiązanie 
prawne zmierzające do stopniowej 
poprawy warunków płacowych pra-
cowników podmiotów leczniczych 
oraz niwelowania dysproporcji w za-
kresie poziomu wynagrodzeń zasad-
niczych grup pracowników zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych.

Projekt przewiduje ponadto doprecy-
zowanie nazewnictwa grup zawodo-
wych pielęgniarek i położnych w za-
łączniku do zmienianej ustawy, celem 
dostosowania go do aktualnych prze-
pisów Rozporządzenia Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów 
zawodowych nadawanych absolwen-
tom studiów, warunków wydawania 
oraz niezbędnych elementów dy-
plomów ukończenia studiów i świa-
dectw ukończenia studiów podyplo-
mowych oraz wzoru suplementu do 
dyplomu (Dz.U. poz. 279) oraz art. 
67 ust. 2 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 
r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 123, z późn. 
zm.).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Wydatki skalkulowane zostały przy 
założeniu, że koszty podwyżek wy-
nagrodzeń pielęgniarek i położnych 
częściowo zostaną pokryte środkami 
na podwyżki wynagrodzeń ww. gru-
py zawodowej przeznaczonymi na 
realizację przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 137 ust. 
2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicz-
nych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, 
z późn. zm.).
Łącznie skutek finansowy podwy-
żek wynikających z przepisów wy-
danych na podstawie art. 137 ust. 2 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicz-
nych (dalej zwane: „OWU”) przypa-
dający na jedną pielęgniarkę/położną 
to kwota 1600 zł brutto z kosztami 
pracodawcy (4 x 400 zł), co daje 
kwotę ok. 1334 zł brutto podwyżki 
na jedną pielęgniarkę/położną (4 x 
333,6 zł).
Z uwagi na fakt, że podwyżki wyna-
grodzeń w oparciu o środki przeka-
zywane na podstawie OWU dokony-
wane były (przed wejściem w życie 
ustawy z 8 czerwca 2017 r.) prawie 
wyłącznie w formie dodatków do 
wynagrodzeń, istnieje możliwość 
wykorzystania przez podmioty lecz-
nicze pozyskanych w ten sposób 
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Źródło finansowania: dodatki brutto brutto


