
l-

PZS.8023.5.2019.ABB
Czarnków, dnia 23 -04-2019 r.

WPŁffiłffi
Do olplp w plle

-...d.&- poDPl§

Pan Marcin Michlewicz
Przewodn iczący Okrę gowej lzby
Pielęgniarek i Położnych w Pile

Szanowny Panie,

odpowiadając na nadesłane przęz Pan pismo z dńa25 marca2019 r., w sprawie podjętych

działń na rzecz środowisk pielęgniarek i położnych w zakresie przekazanych apeli,

przesyłam w zńączeńu pisma nadesłane z informacją zwrotną przygotowaną przez

dyrektorów szpitali w powiecie czamkowsko-trzcianeckim.

Z v,ryrazarti szacunku i poważańa

Załąezniknr l
Odp. przekazu]aprzez dyrektora Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Trzciance
Załączniknr2
Odp, przekazanaprzez dyrektora Zespofu ZahJadów Opieki Zdrowotlrej w Czarnkowie

Sprawę prowadzi:
Anna Bielejewska-Bugajewska - naczelnik vłydziaŁaPromocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecmych,
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie tel. 660 753 324
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Sz. P. Feliks Łaszcz
starosta powiatu czarnkowsko-
Trzcianeckiego
ul. Rybaki 3,
64-980 Czarnków

Dot.: PZS.8023.5.2019.ABB

W związku z pismem z dnia 29 marca 2019 r. Dyrekcja Szpitala Powiatowego im.

Jana PalłJa II infonnuje. iz lr pełni popiera Apele \\\,stosowane z Okręgowej Izby

Pieięgniarek i Połoźnl.ch z siedzibą,,r,Pile z dnia 15 marca 20i9 roku. Dyrekcja Szpitala nie

podjęła dziŃńw zakresie przekazanych apeli. Działania takie zostaną podjęte, jeśli zostanie

wprowadzone Rozporządzenie Ministra Zdrowiaze stosownymi przepisami w tym zakresie.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawla II w Trzciance
ul. Gen. W. Sikorskiego 9;64-980 Tzcianka
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SEK.40.24.2019

ZESPOŁ ZAKŁADÓW OPtEKl ZDROWOTNEJ
W CZARNKOW|E

ul. Kościuszki 96, 64-700 CZARNKO}Y
tel. 67 35ż 81 70, iax 67 352 81 71

It

Www.szPITAL.czARN KoW. PL
mail: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl

NlP 7ó3-17-48-697 REGoN 000308525

Czamków, dnia 15.04.2019 r.

starosfrł,o powiatowe

ul. Rl,baki 3

61 - 700 Czarnkólr

doĘczy: P ZS.8023.5.20 1 9.ABB

W odpowi ędzi na w/w pismo Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

informuje:

Apel nr 1

w sprawie: pełnienia jednoosobowych dyfutów przezpielęgniarki i położnęw zakładachlecaniczych.

odp: W celu zapewnienia właściwego poziomu udzielanych świadczeń dotycących oPieki

pielęgniarskiej, dołożyliśmy wszelkich starań, aby w naszej placówce wszystkie dyżury bYĘ

zabezpieczone przezprzynajmniej dwie pielęgniarki. Nie istnieje więc problem obsad jednoosobowYch.

Apelw2

w sprawie: poparcia dzińańmających na celu objęcie regulacją płac wszystkich pielęgniarek i położnYch

wykonujących zawód,

odp: W nasą/m podmiocie leczniczymwszystkie pielęgniarki i położne zostaĘ objęte regulacjami

doĘczącymi wzrostu wynagrodzenia wynikaj ącego z zapisów Porozumien ia z dnia 9 liPca 20 l 8 rOku.

Apel nr 3

w sprawie: umieszczenia pielęgniarekipielęgniarzy pracujących na oddzińach Anestezjologii i

Intenslłvnej Terapii w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w

szc ze gólny m char akter ze.

odp: W nasą]mszpitalu pielęgniarki zatrudnione na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii są

zgloszone imiennie do ZUSA jako wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnYm

charakterze. W związku zpowyżsrym jestptzezzakładprzekazywana indlłvidualna składka na konto

kużdegopracownika- Fundusz emer5łur pomostowych - obowiązek od 2010 rOku. Dodatkowo zakład

uaktualnia do 31 marca kolejnego roku druk zswA _przskazywany do zus.
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Z poważaniem

Zespofu
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