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W imieniu pielęgniarek zatrudnionych w Domach
Pomocy Społecznej naszego województwa
proszę Paniq Minister o przyjęcie listu,
który panie pielęgniarki przygotowały podczas
Zespołu
ds' Domów Pomocy Społecznej działajqcego
w Świętokrzyskiej lzbie PieIęgnĺarek i Położnych.
List odzwierciedla ogromny poziom
frustracji i żalu, czemu trudno się dziwić znajqc realia pracy
pań pielęgniarek. Proszę o przyjęcie
tistu i podjęcie działań celem poprawy sytuacji.
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Panĺ

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i PolĺtykiSpołecznej

My, pielęgniarkĺ pracujące w Domach Pomocy Społecznej zwracamy się z prośbąo zainteresowanie
sĺę naszą sytuacją. 23 września2015 r. zostało zawarte porozumĺenie między Ministrem Zdrowia
a ogólnopolskim Związkĺem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną lzbą Pielęgniarek
i Położnych, które było podstawą do wzrostu wynagrodzeń pĺelęgniarek i położnych. Niestety nasza
grupa została w tym porozumieniu pominięta, ponieważ Domy Pomocy Społecznej nie zawierają
umów kontraktowych z narodowym Funduszem Zdrowia, a naszym ,,pracodawcą" jest właściwie
Minĺsterstwo Rodzĺny, Pracy ĺ Polityki Społecznej, a nie Mĺnister Zdrowia' Trzeba jednak pamĺętać, że
pielęgniarki pracujące w Domach Pomocy Społecznej mają takie same kwalifikacje (systematycznĺe
podnoszone) jak pielęgniarki pracujące w szpitalach i przychodniach, taką samą odpowĺedzialność
i obowiązki - czyli opiekę nad pacjentem, najczęściejciężko chorym i niepełnosprawnym. Z chwĺlą
zawarcia porozumienia poczułyśmysĺę pielęgniarkami, które nic nie znaczą, choć nasza praca jest tak
samo ciężka, odpowiedzĺalna ĺ stawĺa każdego dnia nowe wyzwania na naszej drodze zawodowej'
Być może nasza trudna sytuacja wynika

faktu, iż ustawodawca tworząc Domy Pomocy Społecznej nie
zauważył koniecznoścĺzatrudniania w nich pielęgniarek, dając dyrektorom tych domów negatywny
argument wobec naszych oczekĺwań płacowych. Zawsze, kiedy upominamy się o wzrost naszych
naprawdę niskich uposażeń słyszymy: ,,ale Was tu wcale nie musĺ być". Dlaczego więc jesteśmy? Bo to
z

właśnĺemy nie mając do dyspozycji przez 24 h |ekarza sprawujemy nadzór nad zżyciem ĺzdrowiem
naszych podopiecznych, pielęgnujemy ich, podajemy im leki różnymi drogami, wykonujemy zabiegĺ

i

procedury, które może wykonać tylko pielęgniarka. Dlatego bardzo prosimy, aby nas wreszcĺe
zauważono i potraktowano jak pielęgniarki, które pracują na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
mające nie tylko obowiązki ale i prawa, w tym prawo do godziwego Wynagrodzenĺa'

Jesteśmy przekonane, iż zapis w ustawie o pomocy społecznej o konieczności zatrudniania w Domach
Pomocy Społecznej pĺelęgniarek znacznie poprawił by naszą sytuację.
Zwracamy sĺę do Pani Minister o przyjęcie naszych argumentów i podjęcie działań konĺecznych do
kompleksowego rozwiązanĺa patowej sytuacji pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej.
W i m ie ni u Pie lęg

n io

rek pracuj qcych

w Domoch Pomocy Społecznej województwo świętokrzyskiego

\ l_^.i6cü
{)

.|',,t

(,$'"*,úa

t^^Ľ:u

Mt[I{ĺSTIlrąSTWo RODZI]NY, PRACY l POLIT'YKĺ SľÜŁECZNEJ
D Eľ'ARTAMENT P oMo CY I n iT'E GRA C.I I S lroŁECZNEJ
ul. N()v,ogľodzka ]/3/5, 00-5]3 Waľszawa, tel. +48 22 661 ]2 77,fax +4B 22 66] ]2 76
u,ww. mp ip

s.

got,.

p

l,

e -

ntai l :

s e h" et

ar

i

a t.

dn s @ ntp ip s. qov.l2

DPS.V.076.12.2016.WW

J

w aĺszawű.]hstopad l,r 20 1 6

:

,"

r.

1t)ťü

Fanĺ
Ewa ]\{ĺkolajcryI<
Pľzewodnicząca
okľęgowej Rad5'
ĺzlry
śv'iętolĺľryskíej
FieĺęgníarelĺĹ Fołożnyclr
w Kiclcach

''ľ,*fl\t\ih\ľ\b

ä-^ ĺ) v)/Vo- (ĺ}Ytu -

Cłr*rvgLn, Ü,I (Ŕ-

'"37()nn

,

Odp,crviaĺlając na pismo z dnia12 paŻđzieľnika20i6 t., znakg7BiVIIIA/l6, skieľowane

do Ministľa Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej , aprzek.azujące list pielęgniaľek pľaĺ;ujących

w domach pomocy społecznej w spra'wie wzrostu iclr wynagrođzeń, DeparĹa.ment Pomocy
i Integracj i ĺšpołecznejprzekazuj

e

poniższe wyj aśnienia.

Zgo<lnie z ustawą z dnia 12 marca2004 t. o pomocy społecznej (Dz. U. z2rJl5 t. poz.

163, ze zm.) pľowadzenie

i

zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu

gminnyrn na\eży do zađartwłasnych gminy, a prowadzenie

i rozwój

infrastruktur'y domów

pomocy społecznej o zasięgu ponadgminĺym - do zađanwłasnychpowiatu.
W sytuacji gđydom pomocy społecznej decyduje się na świadczenie usług pielęgĺriaľskich

na svľoim terenie, a więc także i na zatrudnianie pielęgniaľek, stają się one pracorvnikami
samorządov4ymi

i

podlegają przepisom ustawy

samorzqdowych (Dz.

Ľ. z, 2014

z

dnia 21 listopada 2008 r" o pracou,nikach

Í. poz. I\aŻ, ze zm.) oraz tozporządzetlia R.r<iy \4ilristrów

zdnía l8 matoa 2009 ľ. w spľawie wynagradzania pracowników

sanrcrząĺÍowych

(Dz. U. r-ŻClĺ4 ľ. poz,. 1786). Fracorvnicy zatľudnieni r'u donrach pornoc)/ społecznej
prowadzon5'ch przez samoľządy lub na

ich zlecenie, w tym pielęgrriarki i połĺrżne,są

zatrudniarri i wynagľadzalri ze środków pochodzącychz budzętów tych samoľządórv z.godnie
z ľegularnínerrr wyrragľadzania ustalonym

powyżej.

na poclstawie ľegulacji 1rľawnych wskazanych

Departament podkľeś|a,że rozporządzenie
Rady Ministrów okľeŚla jedynie minimalne
miesięczne poziomy wynagrodzenia
zasadniczego dla poszczególnych stanowisk pracowników
samoľądolvych oraz minimalne
wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania
pľacy

na tych stanowiskach' Tzw. widełki zaszqegowania
oraz możliwośótworzenia przez
pracodawcę funduszu pľemii
i funduszu nagľód pozwalają mu na elastyczne tworzenie
zakładowej polityki płacowej,
uwzględniającej nie tylko specyfikę pracy każdej
grupy

pľacowników oľaz zwiększające
się zakľesy obowiązków, którymi są oni obciążani,
ale również
możliwościfinansowe samorądu. W odpowiedzi
na ubiegłoľoczny apel Ministerstwa Pracy

iPolityki Społecznej, skierowany do wszystkich
starostów w sprawie podwyższenia

wynagrodzeń pľacowników domów pomocy
społecznej, w t1łn pielęgniarek i położnych,
pozytywnie odpowiedziało kilku
starostów. Niektórzy staľostowie poinfoľmowal'i
nawet, że od
kilku lat monitorują sytuację płacową pľacowników
DPS-ów i w miaľę możliwości
budzetowych samorądu podwyżsĄ
ą ich wynagrodzenia.
W związku zpowyŻszymi wyjaśnieniami
zasadnym wydaje się, aby w syĹuacji niedoboľu
śľodkówdla domów pomocy społecznej
to własnie samorądy lokalne przeprowadziły

wnikliwą analizę swoich budżetów

i w

większym stopniu uwzgtędniły koniecznoŚć
w dochodach tych jednostek, zvłłaszcza,Że w sytuacji staľzenia
się
społeczeństwa ta forma pomocy
najprawdopodobniej będzie coÍaz bardziej potľzebna.

paľtycypowania

Dodatkowo w pľzypadku występowania
problemów finansowych organ prowadzący dom
może
wystąpió o zwiększoną dotację dla domów
pomocy społecznej na podstaw ie ustawy o pomocy
społecznej

Ponadto należy zauwaĘć, że obowiązujące
przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia
2015r' odziąłalnościleczniczej (Dz. IJ. z
2015 r. poz. 618) dają możliwośćwydzielenia
.- w ramach
strukfuľy organizacyjnej podmiotu leczniczego _ jednostki
organizacyjńej w celu
świadczenia usług zdrowotnych na terenie
domu pomocy społecznej. Niestety w pralctyce
takie
działanianie sąpodejmowane ptzezpodmioty
lecznicze,mimo że wzrosły

śľodkíprze zrLaczane
na świadczęníaopieki zdrowotnej dla
mieszkańców DPS. Na podstawie ZatąđzeĺiaPľezesa
Narodowego Funduszu Zdtolŕla Nľ 69/2013/DSoZ
z đnia27 listopad a ŻOĺ3 r. w sprawie
olłľeśleniawąrunków zawierania i realizacji
umów o udzieląnie świądczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju:

podstawowa opieka zdrowotna (Zarządzeĺie Nľ

32ĺ2O15/BP

z dnia 29 czetwca 2015r.) stawka kapitacyjna
dla podopiecznych domów pomocy społecznej
zadeklarowanych do \ekarza podstawowej
opieki zdrowotnej wzľosła i obecnie wynosi 2,5,
a do pielęgniarki _ 3,5' Gdyby podmioty |eczniczelświadczeniodawcy

organizowali usługi
rnedyczne w DPS byłoby to korzystne
zarówno dla mieszkańców domów pomocy społecznej,

jak i dla pracowników

wykonujących działalnośi\eczniczą finansowaną

z

Nar'odowego

Funduszu Zdrowia'takŻe pielęgniaľek i położnych.Ponadto nic nie stoi na ptzeszkodzi.e, aby
same pielęgniarki wykorzystywały obowiązujące - w obszarzeopieki zdľowotnej - ľozwiązania
prawne i świadczyłyswoje usługi w domach pomocy społecznej mając podpisane odpowiednie
umowy zNFZ na świadczeniaopieki długoterminowej. Niestety same pielęgniarki, szczególnie
te

z đłuŻszymstażem pľacy' rzadko

są zainteresowane takim rozwiązaniem.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdaje sobie sprawę z dużej
odpowiedzialności i więlu trudnoścido pokonania, jakie wiąŻą się z pracą pielęgniarek
i położnych,wykonujących swój zawód w domach pomocy społecznej. Wybóľ pľacy w DPS
oznacza powołanie do zajmowania się częściowoi całkowicie niesamodzielnymi osobami,

które wymagają opieki, leczenia, pielęgnacji

i

wsparcia, pomimo niezadawalających

wynagľodzeń.

W wyniku

działaÍĺMinisteľstwa w ostatnich dwóch latach dotacje planowane

w budżetach wojewodów pozostają na poziomie budzetu

z

ŻOI5 r, co w pľaktyce powinno

skutkowai wzrostem jednostkowej dotacji na mieszkańca DPS z uwagi na zmniejszanie się
Iíczby mieszkańców skierowanych przed dniem l stycznia 2OO4 r.
Ponadto w ľoku bieżącym ze śľodkówrezerwy celowej budżetu państwa ptzekazano
wojewodom dodatkowe środkiw wysokości 30 mln. zł na doťrnansowanie działalnościbieżącej
domów pomocy społecznej
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