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Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych

pielęgniarek i położnych
Dyskusje w Sejmie i Senacie
Pielęgniarka & sekretarka

Posiedzenie plenarne Senatu w dniu
26 września 2018 roku
Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani
Minister!
Chciałbym jeszcze dopytać, co to jest
ta działalność podstawowa i inne te
działalności. Kiedy sekretarka działa
w ramach działalności podstawowej,
a kiedy ta sama sekretarka być może
działa nie w ramach działalności podstawowej? Czy to jest jasno określone?
Sekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko:
Oczywiście. Tak jak już odpowiedziałam przy poprzednim pytaniu,
katalog zawodów zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia w 2011 r.
wymienia te zawody enumeratywnie.
Sekretarka zatrudniona w działalności podstawowej to jest sekretarka,
która pracuje w poradni, w przychodni, na oddziale, która bierze udział
przy czynnościach administracyjnych
związanych z udzielaniem świadczeń.
Ale sekretarką działalności podstawowej nie będzie sekretarka, która pracuje w gabinecie dyrektora.
źródło: stenogram posiedzenia Senatu
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Więcej informacji na ten temat wnosi
wypowiedź pani Józefy Szczurek-Żelazko w Sejmie oraz publikacja nowej
siatki płac.
Posiedzenie plenarne Sejmu w dniu
13 września 2018 roku
Poniżej fragment dyskusji w sprawie
wynagrodzeń pielęgniarek w kontekście podziału pielęgniarek na nowe
grupy.

kretnych pytań. Pani prof. Chybicka
wskazywała na niskie wynagrodzenia
sekretarek medycznych zatrudnionych
w ochronie zdrowia. Tak, rzeczywiście. Przez wiele lat doprowadzono do
tego, że najsłabsi pracownicy zarabiali
najsłabiej. Na nich się oszczędzało:
zwalniano sekretarki medyczne, zwalniano pielęgniarki, salowe, bo oszczędzano na pracownikach ochrony zdrowia.

Sekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Ta ustawa gwarantuje minimalne wynagrodzenie.
Wskazuje, że nie będzie można
oszczędzać na najsłabszych. I chcę
państwu zagwarantować, że sekretarka medyczna, która ma średnie wykształcenie medyczne, w wyniku tej
regulacji w roku 2021 będzie miała
zasadnicze wynagrodzenie w wysokości 3217 zł. Oczywiście do tego doliczamy pochodne związane z warunkami pracy. Jeżeli ta sama sekretarka, a
mamy w kraju wiele takich sekretarek,
ma wyższe wykształcenie, to jej wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosiło 3670 zł. Jest to ewidentny wzrost
wynagrodzeń. W tej chwili ci pracownicy mają uposażenia zasadnicze
często poniżej 2000 zł i jest to uzupełniane dodatkiem wyrównawczym do
minimalnej krajowej.

Pozwolę sobie odnieść się do kon-

źródło: stenogram posiedzenia Sejmu

Poseł Alicja Chybicka:
Wątpliwości jednak budzi wysokość
tego najniższego finansowania. My
cierpimy w tej chwili w ochronie zdrowia na dramatyczny brak pracowników, zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, również umieszczonych w tym
punkcie innych pracowników, w tym
sekretarek medycznych. W zapisie tej
ustawy, jeżeli chodzi o wysokość, od
której będzie naliczana w podwyższonej już wysokości do 58% podstawa,
wychodzi jednak suma tak niska, że
obawiam się, że żadna sekretarka medyczna nie zechce się za takie pieniądze zatrudnić.
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Nowa interpretacja?
Nowa interpretacja przepisów płacowych przez ministerstwo zdrowia?
Poseł podczas plenarnego posiedzenia Sejmu odnosił się do wynagradzania pielęgniarek, magistrów pielęgniarstwa i poruszył kwestię specjalizacji i uznawania tych specjalizacji. Zobacz, co odpowiedziała wiceminister
zdrowia - pani Józefa Szczurek-Żelazko...
Posiedzenie plenarne Sejmu w
dniu 13 września 2018 roku
Poniżej fragment dyskusji w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek, w
kontekście podziału pielęgniarek
na nowe grupy.
Poseł Marek Ruciński
Projekt ustawy na nowo określa też
współczynnik wynagrodzenia dla
pielęgniarek i położnych, różnicując sytuację finansową tych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego i
tych zatrudnionych na stanowiskach
niewymagających tytułu magistra,
mimo że posiadają one ten tytuł lub
ukończyły specjalizację.
Podstawą obliczenia wysokości wynagrodzenia jest zatem charakter
zajmowanego stanowiska, a nie faktyczne wykształcenie. To krzywdzące dla tych pań, które zdecydowały
się kształcić w zawodzie i ukończyły
wymagające studia.
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Sekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko
Pan poseł Ruciński odnosił się do
wynagradzania pielęgniarek, magistrów pielęgniarstwa i poruszył kwestię specjalizacji i uznawania tych
specjalizacji.
Chcę podkreślić, że pracownik, który
legitymuje się wyższym wykształceniem magisterskim oraz posiada specjalizację, będzie w taki sam sposób
zakwalifikowany, pod warunkiem że
posiada specjalizację, która ma zastosowanie w ochronie zdrowia, bo
jeżeli ktoś ma specjalizację, która
nie ma związku z ochroną zdrowia,
nie może być zakwalifikowany do
wyższej grupy i będzie uzyskiwał
odpowiednio niższe wynagrodzenie.
Tak że nie ma tutaj różnicowania
poszczególnych zawodów medycznych.
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Prześlij do nas CV ze zdjęciem w języku polskim (w języku niemieckim, jeżeli dostępne) wraz z kopią dyplomu na adres E-mail:
bewerber-koeln@brilliant-personaldienste.de
Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania pod numerem Tel.: +49 22349276250, WhatsApp +49 15114512473
Kliniki/Domy opieki oferują
bezterminową umowę o pracę
wyraźnie określone warunki zatrudnienia
atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatki na
zasadach umów taryfowych
otrzymanie gwarancji stałego miejsca
pracy
bezpłatne zakwaterowanie

Oczekujemy
znajomości języka niemieckiego,
co najmniej na poziomie komunikatywnym
B1 oraz silnej motywacji do podnoszenia
kwalifikacji językowych
gotowości do zamieszkania na terenie
Niemiec
doświadczenie w opiece medycznej mile
widziane

Oferujemy
ciekawe miejsca pracy
przygotowanie kandydata
do rozmowy kwalifikacyjnej
pomoc w załatwianiu niezbędnych
procedur administracyjnych
wdrożenie procedury nostryfikacji
stały kontakt z polskojęzycznym
koordynatorem oraz pełne wsparcie
z jego strony

Firma Brilliant Personaldienste GmbH Med, dzięki wieloletniej obecności na rynku pracy,
jak również dokładnej jego znajomości, oferuje pośrednictwo pracy odpowiadającej Państwa
kwalifikacjom zawodowym w branży medycznej. Specjalizujemy się w rekrutacji oraz wsparciu
pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych z calej Europy, zainteresowanych pracą w Niemczech.
Osobiście komunikujemy się z klinikami i domami opieki, znamy ich potrzeby i wymagania,
a oni z kolei ufają nam i stale zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników medycznych.
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