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Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie zawarte

zostało  Porozumienie  pomiędzy  Ogólnopolskim  Związkiem  Zawodowym

Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem

Narodowego  Funduszu  Zdrowia  i  Ministrem  Zdrowia  w  sprawie  wzrostu

wynagrodzeń  dla  pielęgniarek  i  położnych  realizujących  świadczenia  opieki

zdrowotnej finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Porozumienie nie obejmuje swoim zakresem pielęgniarek i  położnych

zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Pielęgniarki  i  położne  wykonujące  swój  zawód  w  domach  pomocy

społecznej  są  pracownikami  samorządowymi  wynagradzanymi  ze  środków

budżetów domów pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy powiatowe

lub na ich zlecenie.  Często pracują w znacznie trudniejszych warunkach, a ich

praca jest bardziej odpowiedzialna niż w niektórych podmiotach leczniczych (np.

w przychodniach). Wszyscy zdajemy sobie sprawę z ogromnej roli, jaką pełnią

pielęgniarki  i  położne  w takich  jednostkach.  Rola  ta  jest  tym ważniejsza,  że

dostęp  mieszkańców  domów  pomocy  społecznej  do  świadczeń  opieki

zdrowotnej  (podstawowych  i  specjalistycznych),  w  tym  także  do  usług

pielęgniarskich, oferowanych w podmiotach leczniczych, nie jest łatwy.

http://DPS-V.0767.201/


Coraz częściej i liczniej do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także dc

Ministra Zdrowia, zgłaszane są postulaty i wnioski dotyczące wzrostu wynagrodzeń

pielęgniarek i położnych zatrudnionych przez samorządy lokalne. Z pism i listów

nadsyłanych  przez  różne  organizacje  związkowe  pielęgniarek  i  położnych  oraz

przez  same  pielęgniarki  wynika,  że  coraz  częściej  rozważana  jest  przez  nie

zmiana  pracy  z  powodu zbył  niskich  zarobków,  nieadekwatnych do wysiłku

wkładanego  w wykonywanie  tego bardzo ważnego zawodu.  Gdyby faktycznie

doszło  do  takiej  sytuacji  stanowiłoby  to  poważne  zagrożenie  dla  prawidłowego

funkcjonowania ok.  800  podmiotów,  a  także dla  zapewnienia  właściwej  jakości

świadczonych usług, zgodnych z obowiązującymi standardami w tym zakresie.

Nie  można  zapominać,  że  pielęgniarki  i  położne  w  domach  pomocy

społecznej  stanowią  znaczącą  grupę  zawodową.  Z  danych Ministerstwa Pracy  i

Polityki  Społecznej  wynika,  że  na  koniec  2014  roku  liczba  pielęgniarek

zatrudnionych przez w/w podmioty wynosiła ponad 5.80O pracowników, a liczba

mieszkańców objętych usługami  opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi świadczonymi

przez pielęgniarki i położne - 76.68C osób.

Dlatego  też  zwracam  się  do  Państwa  z  gorącą  prośbą  o  rozważenie

możliwości  dokonania zmian w obszarze polityki płacowej w domach pomocy

społecznej dla omawianej grupy pracowników, jednocześnie nie zapominając o

pozostałych pracownikach tych jednostek.

W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej potencjalnie będzie te

możliwe,  ponieważ  w  projekcie  ustawy  budżetowej  na  rok  2016  zaplanowano

wyższe dotacje  z  budżetu państwa na dofinansowanie domów pomocy społecznej, co

zdarzyło  się po raz pierwszy od wielu lat. Przeciętny wzrost wysokości dotacji dla

województwa w stosunku do roku bieżącego wyniesie ok. 3% dotacji, przy czym w

niektórych  województwach  będzie  to  ok.  5%.  Wyjaśniam także,  że  w żadnym

województwie planowana dotacja nie będzie niższa niż 100% dotychczasowej, co w

praktyce oznacza  także wzrost dotacji na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej

skierowanego na tzw.  „starych zasadach", wynikający ze zmniejszającej się liczby

tych mieszkańców. Według pionu budżetu państwa na 2016 rok wydatki z budżetu

państwa na domy pomocy społecznej, w budżetach wojewodów, stanowić mają ok.

30% wydatków na wszystkie



zadania pomocy społecznej. Są to znaczące środki i po wnikliwej analizie struktury

budżetu samorządu najprawdopodobniej  możliwe będzie spełnienie oczekiwań

płacowych tych grup zawodowych.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że analogicznie jak w latach ubiegłych, w

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nadal będą podejmowane działania w

szczególności w zakresie uregulowań prawnych mających na celu poprawę sytuacji

finansowej domów pomocy społecznej.

Do wiadomości:  
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