Warszawa, 24 września2018

r,

PorozumieniezawartepomiędzyMinistremZdrowia

sekcją krajową
a komitetem protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz
Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ,,Solidarność"

oraz sekcja krajowa
Minister zdrowia, komitet protestacyjny Ratownikow Medycznych
Pogotowia Ratunkowego
ustalenia:

i

Ratownictwa Medycznego NSZZ,,SolidarnoŚc'

przyjęlinastępujące

1. Wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze

wszystkimi
równoważnik etatu dla:
innymi składnikami i pochodnymiw przeliczeniu na etat albo
1) ratownika medycznego wykonującego ten zawód w zespole ratownictwa medycznego
oraz w lecznictwie szpita lnym,

2)
3)

dyspozytora medycznego,
pie|ęgniarki systemu, wykonującej zawód
u podwykonawcy

w zespole

ratownictwa medycznego

do ogólnej kwoty
niezależnie od formy zatrudnienia, o 400 zł brutto brutto
r,
od dnia 1 stycznia 2019 r- do dnia 31 grudnia 2019

_

ęa0 d

brutto brutto

zainicjują prace nad zmianą
Strony deklarują, że w ramach Rady Dialogu Społecznego
2017 r, o sposobie
8
czenłca
wspołczynników pracy określonychw ustawie z dnia
pracowników wykonujących zawody
ustalania najnizszego wynagrodzenia zasadniczego
(Dz, U. poz, 1473), tak aby
medyczne zatrudńnyćn * podmiotach leczniczych
oraz odpowiedzialność,
wspołczynniki te odałierciedlaływykształcenie, kompetencje
medycznemu,
3. strony ustalają, że wprowadzony zostanie przepis przyznaiący ratownikowi doskonalenia
obowiązek
wykonującemu zawód w ramach stosunku pracy i realizującemu
rocznie, płatny według zasad
zawodowego, urlop szkoleniowy w wymiaze 6 dni roboczych
za u rlo p wypoczynkowy,
obowi ązuj ących przy o b iczan u wyna g rodze nia
Pogotowia
4. Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja KĘowa
odstęPują od Prowadzenia
Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ,SolidarnoŚd'
akcii protestacyjnej od dnia zawarcia Porozumienia,
krajowa
5. Minister zdrowia, komitet protestacyjny Ratowników Medycznych oraz sekcja
pogotowia Ratunkowego i Ratowniótwa Medycznego N§ZZ ,,Solidarnośó" powrócą do
m,in, zrównania wysokości
rozmów najpóźniej do lrudnia 2o19 r., które będą dotyczyć
1, z wysokością dodatku dla
dodatku miesięcznego w zawodach, o których mowa w ust
pielęgniarekipołożnychwykonującychtesamezadaniawratownictwie-tj.1600złbrutto

2.

l

i

brutto.

prawne w zakresie
15 grudnia 2018 r. Zostaną wydane odpowiednie akty
od dn, 1 stycznia2a19 r,
dotyczącym ust. 1 nn. Porozumienia,zmocąobowiązywania

6. Do dnia
7.

na rok 2a20 zaproponuje
Minister Zdrowia deklaruje, że w planach finansowych resońu
zawańych w ust, 5,
razwiązaniazakładające środkina realizację postanowień
Komitet Protestacyjny

Rątowfrilów
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