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PyZLą'2ĝû
- Pan prezes, mówiąc, Īe chcemy
zrujnowaü szpital, zwyczajnie nas
oczernia. Jego rozmaite wypowiedzi
w mediach są niezgodne z prawdą.
Nie moĪemy pozwoliü na to, by spoáeczeĔstwo odbieraáo nas w taki sposób,
w jaki nas przedstawia.
2SURWHĞFLHSLHOĊJQLDUHNSLVDOL
ĞP\MXĪNLONDW\JRGQLWHPX
W ostatnich dniach w prasie
pojawiáy siĊ liczne artykuáy dotyczące podwyĪek dla pielĊgniarek i poáoĪnych. Niektóre wypowiedzi pana
Marka NowiĔskiego są dla nas krzywdzące i obraĨliwe - PyZLąZUR]PRZLH
]QDPLSUDFRZQLFHV]SLWDOD
 Jako pracownicy nie mamy
wpáywu na iloĞü pieniĊdzy, jaką
dysponuje dyrektor. Naszą rolą jest
przyjĞü do pracy, wykonaü swoje obowiązki i naleĪy nam siĊ za to zapáata.
Wáadze naszego kraju, w 2015 r. po
fali protestów pielĊgniarek, aby nie
podnosiü pensji podstawowej, stworzyáy tzw. dodatek zĊbalowy - nasze
wynagrodzenia miaáy wzrastaü po
400 záotych przez cztery lata. Niestety, nie cieszyáyĞmy siĊ zbyt dáugo.
Okazaáo siĊ bowiem, Īe otrzymamy
ten dodatek, ale pieniądze te zostaáy
podwójnie ubruttowione i de facto
zostaáo nam z nich po 230 záotych
„na rĊkĊ” (z tych pieniĊdzy odciąga
siĊ ZUS pracodawcy i pracownika).

W ten sposób zmanipulowano naszą
podwyĪkĊ.
W 2017 roku prezydent podpisaá ustawĊ, która ma chroniü pensje
podstawowe dla wszystkich pracowników, nie tylko pielĊgniarek. W myĞl tej
ustawy nasze pensje mają w tym roku
wzrosnąü o 20% róĪnicy pomiĊdzy aktualną pensją podstawową a pensją,
którą mamy uzyskaü 1 stycznia 2022
roku. W wiĊkszoĞci przypadków nasze
wypáaty po kilkudziesiĊciozáotowej
podwyĪce wynosiü bĊdą 2496 záotych
brutto. Kwestią sporu jest wáaĞnie sposób realizacji tej szalonej podwyĪki.
Dyrektor podjąá decyzjĊ o przesuniĊciu pieniĊdzy z tzw. zĊbalowego
na realizacjĊ tej ustawy, z czym my
siĊ nie zgodziáyĞmy. Nasze rozmowy
zarówno z nim, jak i ze starostą nie
przyniosáy Īadnych rezultatów. Oznacza to, Īe nie mamy podwyĪek, mamy
jedynie przesuniĊcie pieniĊdzy.
Pan Marek NowiĔski na áamach
mediów mówiá takĪe o tym, Īe w 2019
roku wynagrodzenie zasadnicze pielĊgniarek ma wzrosnąü do 3900 záotych.
Jak moĪna tak mijaü siĊ z prawdą? Za
rok pielĊgniarka z 30-letnim staĪem
pracy zarobi 2260 záotych, czyli trochĊ
wiĊcej niĪ najniĪszą krajową. Kwota
3900 dotyczy raptem kilku pracowników szpitala. Wszystko bowiem
zaleĪy od staĪu pracy, specjalizacji
itp. - GRGDMąQDNRQLHFSLHOĊJQLDUNL
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k Urząd Celny - akcyza
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k Wydział komunikacji - rejestracja
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