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Jerzy Kolaľz

Staľosta lluski

Starostwo Powiatowe

w Busku-Zdľoju

W odpowiędzi na zap5Ąanie Radnego Rady Powiatu w Busku_Zdroju Pana Grzegorza
Jankowskiego, dotyczące przeszeľegowań oľaz awansów w gľtrpie zawodowej pielęgniaľek

zatľudnionych w Zespole opieki Zdľowotnej w Busktl-Zcĺľo.iu, upľzejmie inťornruję, że

polityka kadrowa Szpitala Powiatowego w Busku-Zdroju uwarunkowana jest wieloma

aspektami zaľówno pľawnymi jak i społecznymi. Polityka zakładu nakierowana jest z jednej

Strony na popľawę opinii wśľód pacjentów o szpitalu i na w1,531i poziom świadczonych usług

medycznyclr, a to jak wiadomo za|eŻy także od indywicĺiralnego podejŚcia do swoich

obowiązków poszczególnych pľacowników.

Jeżeli chodzi o zatľudnione pielęgniarki i położne, których w Szpitalu Inamy 25O, poza
codziennymi obowiązkami stanowią one takŻe niezmieľnie ważne ogniwo w osiąganiu

wskazanyclr woześrrie.i celów. Sąolre na co dzień 
',najblizej 

pac.jerrta i jego pľoblenrów'', stąd

od początku kieľowania przeze mnie zakładem podejnrowłłem działania zmieľzające do

twoľzenia waľunków spľzyjających kształtowaniu polityki wylragľadzaniatakże w tej gľupie

zawodowej. W pieľwszej kolejności upoľządkowałem systenr wynagradzania i zniwelowałem

ľóżnicę w wynagľadzaniu wśľód pielęgrriaľek posiadającyclr podobne kwalifikacje i zakľes

obowiązków. Dľugą ważną ľegulacją była ta wynikająca z ptzeznaczenia ptzez ruąd

dodatkowych śľodków dla pielęgniaľek i położnych (tzw. ,,zembalowe''), któľe to śľodki

wypłacane były obok wynagľodzenia w transzach okľeślollych pľzez rząd,. Ponieważ

ustawodawca nie zakazał włączenia tych Śľodków do poclstar'vy wynagľodzenia, w naszym

zakładzie zostało to t"lczylrione z koľzyścią dla personelu oielęgniaľek i położnych, co



stanowiło swoisty wyłom na teľenie województwa świętokľzyskiego. Nierzadko spotykałem
się ze słowami uznania pielęgniaľek i położnyclr i słowami głębokiej kľytyki dyľektoľów
podmiotów leczniazych. Dzięki temu zasadnicze wylragrodzenie wzľosło, a także wszystkie

inne składlriki typu dodatek stażowy, nocny' świąteczny' Jest to koľzystľle dla pielęgniaľek

i położnych. oczywiście koszty 'zwiEzane z Iakąpoclwyżką płac wzifi na siebie ZoZ.
Kiedy w 2017 roku weszła w Życie ustawa zdnia 8 czeľwca 2Ol] t. o sposobie ustalania

rlajrriższego wynagľodzellia zasacJniĺ:zego pľacowników wykontrjących zawody nredyczlre

zatľudnionyclr w podnriotach Ięczniczyclr nakładająca na poclmioty lecznicze obowiązek

kształtowania zasadniczyclr wynagrodzeń m.ilr. pielęgniaľek i położnych na okľeślonyclr

w ustawic waľunkach, z teľminerrr ich wpľowaclz.erria do 3l grudnia 2021 r., w naszym

zakładzie kwclty te zostały osiągrrięte już w 20l7 ľoktl w niektóľych grupaclr pielęgniaľek

i położrryclr, np. ze specjalizacją z tytułenr magistľa, a zatęm kilka lat pľzecl ttstawowym

obowiązkiem. Polityka zwíązana z kształtowanięm wynagľodzeń w zakładzie wpływa

koľzystnie na sytuację zawodową i życiową pľacowników.

W zakľesie ptzekazania irrĺ'oľmacji imiennei, tj. z poclanienr inrienia, nazwiska,

stanowiska oľaz wysokości podwyŻki z uwagi na to, iż.iest to zapytanie w myśl art. ŻI rrst. l 1

ustawy o samoľządzie powiatowym' w opinii ľadcy pľawnego' l-li,: może być upublicznionę

w świetle pľzepisów o ochľonie danych osobowycli (RoDo).

Z powaŻ'anien


