Dla kogo chcą podwyżek płoccy
radni
z
Platformy
Obywatelskiej?
– Sytuacja tych osób jest naprawdę trudna, nie mieli
podwyżek od wielu lat – tłumaczy nam Joanna Olejnik, płocka
radna (PO). – Ta grupa pracowników dostaje bardzo małe
wypłaty i mają naprawdę ciężko – dodaje. Tymi słowami
odniosła się radna do interpelacji, która dziś wpłynęła do
Urzędu Miasta Płocka.
Czwórka radnych płockiego klubu Platformy Obywatelskiej:
Daria Domosławska, Iwona Krajewska, Artu Kras i Joanna
Olejnik złożyła interpelację, w której rajcy domagają się
analizy zarobków i zabezpieczenie środków finansowych na
podwyżki dla pracowników zawodów niemedycznych Płockiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej. W piśmie proszą także o
informację na temat podwyżek jakie otrzymają pracownicy
zawodów medycznych.
Swoją
interpelację
uzasadniają:
“Od
kliku
lat
przedstawiciele zawodów niemedycznych Płockiego Zakładu
Opieki Zdrowotnej występują z prośbą o zwiększenie pensji
pracowników. Uważamy, że warto jest przeprowadzić analizę
zarobków pracowników Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej i
zabezpieczyć środki finansowe gwarantujące podwyżki
pracownikom zawodów niemedycznych“.
Radni domagają się również, aby w odpowiedzi do interpelacji
urzędnicy przedstawili informację o podwyżkach, jakie
otrzymają pracownicy zawodów medycznych.
– 16 sierpnia weszły w życie przepisy regulujące sposób
ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych.
Podwyżki maja być wprowadzane stopniowo, docelowa wartość
pensji ma zostać osiągnięta do 2021 roku. W placówkach

opieki zdrowotnej oprócz pracowników medycznych pracują i
odgrywają dużą rolę pracownicy niemedyczni, bardzo często
pomijani, gdy jest mowa o leczeniu – uzasadnia w rozmowie z
nami interpelację Daria Domosławska, płocka radna.
– Często pacjenci nie mają z tymi osobami kontaktu i nikt
się nie zastanawia, kto dba o czystość, kto prowadzi
administracyjne procedury, kto dba o sprawność urządzeń
medycznych itp. Tym samym nikt nie zastanawia się czy ci
ludzie są właściwie wynagradzani – podkreśla.
– A przecież wielokrotnie sygnalizowali swoje potrzeby. Pora
zacząć mówić o tym ze oprócz lekarzy, pielęgniarek,
fizjoterapeutów, położnych, diagnostów laboratoryjnych są
inne grupy, które wykonują mozolną pracę by placówki opieki
zdrowotnej mogły funkcjonować prawidłowo. Warto zatem zadbać
w tym momencie o analizę zarobków i uwzględnić wszystkich
przy podwyższaniu pensji – zauważa płocka radna.
Pracownicy niemedyczni oraz płoccy radni zgodnie
podkreślają, że nie mogą doczekać się odpowiedzi urzędników
w sprawie.

