
                                                                     Stanowisko  III 

XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 

 

z dnia 11 marca 2016 r. 
  

w sprawie podjęcia przez Starostów, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast  

działań zmierzających do podwyższenia wynagrodzenia Pielęgniarek i Położnych 

zatrudnionych w domach pomocy społecznej 
  
W nawiązaniu do szeregu działań podjętych przez Samorząd Pielęgniarek i Położnych zmierzających 

do wzrostu wynagrodzenia Pielęgniarek i Położnych Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Radomiu kierują prośbę o podjęcie przez Państwo działań 

zmierzających do podwyższenia wynagrodzenia Pielęgniarek i Położnych zatrudnionych w 

domach pomocy społecznej.  

Uzasadnienie:                                                                                                                                                 

  Domy Pomocy Społecznej nie są podmiotami leczniczymi i podlegają Ministerstwu Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej. Zatrudnione w nich pielęgniarki wykonują pracę zgodnie z posiadanymi 

kwalifikacjami i kompetencjami. Ponad 50% mieszkańców domów pomocy społecznej 

sklasyfikowanych wg obowiązującej w Polsce skali Barthel dotyczącej kategoryzacji opieki, to osoby 

kwalifikowane w przedziale 0-40 punktów, wymagające zatem całodobowych, długotrwałych, 

specjalistycznych świadczeń pielęgniarskich. Coraz częściej  do domów pomocy społecznej trafiają 

pacjenci  bezpośrednio ze szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych w bardzo ciężkim stanie 

zdrowia. Niestety ciężka praca nie ma przełożenia na wynagrodzenia, które należy do jednego z 

najniższych.                                                                                                                                         

Pielęgniarki i Położne zatrudnione w  DPS nie zostały objęte podwyżką wynagrodzeń gwarantowaną 

przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jak też Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 

października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

Zwracamy się do Państwa o  możliwie najszybsze podjęcie  działań wzrostu wynagrodzeń 

pielęgniarek i położnych zatrudnionym w DPS-ach,na poziomie gwarantowanym przez ww 

rozporządzenia.                                                                                                                                  

Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu wyrażają ufność, iż 

powyższe stanowisko spotka się ze zrozumieniem osób mających wpływ na kształt budżetu domów 

opieki społecznej, co w konsekwencji skutkowało będzie przekazaniem zwiększonych środków na 

wynagrodzenia zatrudnionych tam pielęgniarek i położnych. 
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