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Posłanka pielęgniarka Bernadeta 
Krynicka w Sejmie w dniu 26 paź-
dziernika o wieku emerytalnym... 
zwolniono masę pielęgniarek i po-
łożnych, wygnano je z zakładów pra-
cy po 30 latach pracy.
Posiedzenie plenarne Sejmu w dniu 
26 października 2017 roku 
Poseł Bernadeta Krynicka:
Panie Marszałku! Pani Minister! 
Wysoka Izbo! Obecnie na emeryturę 
kobiety będą mogły przechodzić w 
wieku 60 lat, mężczyźni - w wieku 
65 lat. Jeśli będą chcieli, będą mogli 
pracować dłużej.
Szanowni Państwo! Kobiety będą 
pracowały o 7 lat krócej. Wiele osób, 
szczególnie kobiet po 50. roku ży-
cia, które straciły pracę w okresie 
różnych restrukturyzacji za rządów 
Platformy Obywatelskiej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego...
(Poseł Ewa Drozd: Przykłady...)
...nie miało szans na pracę, pozosta-
ło bez środków do życia. Dzięki tej 
ustawie otrzymają wcześniejszą eme-
ryturę, a jednocześnie środki do ży-
cia. Znam wiele takich kobiet i męż-
czyzn w moim okręgu. Za czasów 
Platformy Obywatelskiej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego - chciałabym 

przypomnieć - zwolniono masę pie-
lęgniarek i położnych, wygnano je z 
zakładów pracy po 30 latach pracy 
na tzw. świadczenia przedemerytalne 
bez możliwości dodatkowego zarob-
kowania.
(Poseł Ewa Drozd: Rezydenci teraz 
za to...)
(Wypowiedź poza mikrofonem: Nie 
można było)
(Głos z sali: Można było.)
Bez środków do życia. Teraz te pa-
nie będą mogły otrzymać emeryturę, 
która będzie wyższa. A swoją drogą 
proszę sobie wyobrazić 67-letnią 
pielęgniarkę, pracującą na nocce, 12 
godzin...
(Głos z sali: Na OIOM-ie.)
...na OIOM-ie, przy wkłuciach, przy 
noworodkach, przy małych dzie-
ciach, asystującą jako instrumenta-
riuszka podczas zabiegu operacyjne-
go.
(Poseł Ewa Drozd: Doskonały przy-
kład.)
Chcielibyście państwo? Albo przy 
reanimacji. Wyobrażacie sobie pań-
stwo pracę 67-letniej pielęgniarki?
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W Sejmie o pielęgniarkach i położnych

Posiedzenie sejmowej komisji zdro-
wia w dniu 26 października 2017 
roku. Podsekretarz stanu w MZ 
Katarzyna Głowala powiedziała:

Szanowny Panie Przewodniczący, 
Szanowni Państwo, 
jeżeli chodzi o pytania pań pielę-
gniarek i położnych, to dotacja na 
samorząd pielęgniarek i położnych 
na 2018 r. została zabezpieczona w 
kwocie takiej, jak w roku 2017. Je-
żeli chodzi o kształcenie pielęgniarek 
i położnych, to w budżecie na rok 
2018 po raz pierwszy zwiększono 
środki na limity przyjęć na kierunki 
pielęgniarstwo i położnictwo. Po pro-
stu zwiększono limit przyjęć o 521 
studentów. Jest to około 13 000 000  
zł, które zostały zabezpieczone w 
projekcie budżetu na rok 2018 w ra-
mach dotacji dla uczelni kształcących 
pielęgniarki i położne. Jest to dotacja 
stricte związana ze zwiększeniem li-

mitu przyjęć na kierunki pielęgniar-
stwo i położnictwo. Zwiększyliśmy 
ją na uczelnie medyczne – oddzielnie 
na kierunek lekarski i oddzielnie na 
pielęgniarstwo i położnictwo.
Jeśli chodzi o trzecie pytanie, doty-
czące podwyżek dla pielęgniarek i 
położnych, to tylko przypomnę, że 
minister zdrowia konsekwentnie re-
alizuje porozumienie z 2015 r. Za-
równo w budżecie na 2018 r., jak i 
w budżecie NFZ na 2018 r. zostały 
zabezpieczone kolejne transze pod-
wyżek wynikających z porozumienia 
z 2015 r.
Odnosząc się do Pana pytań związa-
nych z ratownikami medycznymi, to 
podwyżki dla ratowników medycz-
nych zostały zabezpieczone w części 
83 – Rezerwy celowe. Jeżeli chodzi 
o realizację punktu 2 porozumienia, 
trudno jest mi się dzisiaj do tego od-
nieść, ponieważ minister zdrowia 
jako dysponent części 46 realizuje 

konsekwentnie podwyżki dla zespo-
łów ratownictwa medycznego. Nato-
miast, jeżeli chodzi o podwyżki dla 
ratowników zatrudnionych w SOR, 
prosiłabym o odpowiedź ze strony 
NFZ. Wiem, że chyba ktoś tu jest. 
Jeżeli NFZ nie odpowie, to postaram 
się odpowiedzieć na piśmie.
A jeżeli chodzi o pytanie pana prze-
wodniczącego, dotyczące podwy-
żek…
Przewodniczący poseł Bartosz Arłu-
kowicz (PO):
Środków zarezerwowanych na pod-
wyżki z budżetu państwa w dziale 
zdrowie dla lekarzy, pielęgniarek, ra-
towników i fizjoterapeutów.
Podsekretarz stanu w MZ Katarzyna 
Głowala:
W budżecie…
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Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Wiek emerytalny pielęgniarek i położnych

Dodatki brutto brutto dla pielęgniarek

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Na posiedzeniu sejmowej komisji 
zdrowia w dniu 26 października 
2017 roku Joanna Walewander, se-
kretarz Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych, powiedziała:

Pytanie do Pani minister. Ponieważ 
jako samorząd zawodowy pielęgnia-
rek i położnych otrzymujemy co-
rocznie dotację znacznie zaniżoną w 
stosunku do zadań przejętych od ad-
ministracji państwowej, chciałabym 
zapytać, jaka jest dotacja planowana 
na 2018 r. Czy w podobnej kwocie 
jak w roku 2017, czy jest wyższa lub 
niższa?
Drugie pytanie dotyczy tego, jakie 
działania są podjęte – ponieważ tutaj 
usłyszałam tylko o 20-procentowym 
wzroście, ale w stosunku do roku 
2016 – jeśli chodzi o wzrost nakładów 
na uczelnie wyższe kształcące w za-
wodzie pielęgniarki i położnej. Jakie 
działania konkretnie zostały podjęte 
w związku z tak drastycznie zmniej-
szającą się liczbą pielęgniarek i po-
łożnych w Polsce, ponieważ w ciągu 
kolejnych 7 lat odejdzie około 80 tys. 
pielęgniarek i położnych? W związku 
z tym, proszę Państwa, tej podwyżki 

i wzrostu wynagrodzeń nie będzie 
komu przekazywać, bo takie zmniej-
szenie kadry pielęgniarek i położnych 
nastąpi już w niedługim okresie, bo 
siedmiu lat. Czyli, jaki jest dostęp 
do uczelni wyższych, jeśli chodzi o 
kształcenie w zawodzie pielęgniarki i 
położnej? Jak te niedobory mają Pań-
stwo zamiar wyrównać?
Trzecie pytanie dotyczy finansowania. 
Pani minister przedstawiła nam tutaj 
finansowanie wynagrodzeń, zgodnie 
z powstającą nową ustawą o minimal-
nym wynagrodzeniu. Tam są zabez-
pieczone środki z tych środków, które 
pielęgniarki dostały od 2015. Żadnych 
innych dodatkowych środków na wy-
nagrodzenia nie ma. Ponadto znaczna 
liczba pielęgniarek i położnych, które 
otrzymują te wynagrodzenia do tej 
chwili, z chwilą wejścia ustawy o sie-
ci szpitali została bez wynagrodzeń. 
Jaka więc będzie kontynuacja czwar-
tej transzy wynagrodzeń dla pielę-
gniarek i położnych? Dziękuję.
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Odpowiedź wiceministra zdrowia na 
powyższe pytania publikujemy w ko-
lumnie obok.

Posiedzenie sejmowej komisji zdro-
wia w dniu 8 listopada 2017 roku.
Przewodnicząca Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych Krystyna Ptok powie-
działa:

Szanowni Państwo Posłowie i wszy-
scy zgromadzeni na tej sali, powiem, 
że – jako przewodnicząca związku 
– drugi raz uczestniczę w posiedze-
niu Komisji Zdrowia i trochę jestem 
zażenowana sytuacją, w której odby-
wają się na tej sali spory polityczne. 
Straciliśmy godzinę piętnaście na od-
noszenie się do sytuacji historycznej.
Rozpoczął pan profesor Zembala i 
myślałam, że po jego głosie Państwo 
pochylą się nad problemem, przedys-
kutują sprawę, czy ta składka do 2025 
r. na poziomie 6% PKB będzie wy-
starczająca, biorąc pod uwagę różne 
czynniki demograficzne w państwie, 
takie jak wzrost długości życia, wzrost 
liczby osób starszych - po 65. roku ży-
cia, co oczywiście jest kosztochłonne 
dla systemu. Pomimo dosypywania 
pieniędzy, jeśli rośnie liczba osób 
starszych, które potrzebują pomocy 
medycznej, to tych pieniędzy i tak 
będzie mało. Mamy też wzrost liczby 
pacjentów najmłodszych, pediatrycz-
nych. Najdrożsi w leczeniu są dziec-
ko i pacjent w wieku powyżej 60 lat. 
Wobec spadającej liczby lekarzy – ja 

reprezentuję tutaj grupę zawodową 
pielęgniarek, ale też pielęgniarki zrze-
szone są w Forum Związków Zawo-
dowych – kiedy mamy…
Przewodniczący poseł Bartosz Arłu-
kowicz (PO):
Niech pani chwilę poczeka… proszę o 
ciszę na sali. Proszę o wzajemne sza-
nowanie się i wysłuchiwanie głosów. 
Bardzo proszę.
Poseł Bernadeta Krynicka (PiS):
Panie przewodniczący, chciałabym 
panu zwrócić uwagę…
Przewodniczący poseł Bartosz Arłu-
kowicz (PO):
Ja pani nie udzieliłem głosu.
Bardzo proszę kontynuować, strona 
społeczna – bardzo proszę kontynu-
ować.
Przewodnicząca OZZPiP Krystyna 
Ptok:
…malejącą liczbę lekarzy, a także 
pielęgniarek i położnych oraz innych 
zawodów medycznych – bo repre-
zentujemy też z ramienia FZZ inne 
zawody medyczne – jesteśmy obecnie 
w sytuacji dramatycznej. I zgodzę się 
z tym, że jest to właściwie sytuacja 
taka, że prawie wszyscy stoimy nad 
przepaścią.
Mówimy o pacjentach i o persone-
lu, więc bardzo bym chciała, żeby 
państwo zajęli się tutaj spadającą też 
liczbą osób podejmujących decyzję o 
wyborze zawodu medycznego, szcze-

gólnie w grupie zawodowej pielęgnia-
rek, tu ta liczba dramatycznie spada. 
Pan poseł mówi, że chciałby popa-
trzeć na młodsze pielęgniarki w szpi-
talu, ale generalnie starzejemy się jako 
społeczeństwo i to też jest tego skutek.
Powiem więc, w związku ze zmar-
notrawieniem godziny piętnaście na 
takie dyskusje polityczne, że bardzo 
proszę państwa o pomoc dla ochrony 
zdrowia w Polsce – dla pacjentów i 
pracowników, którzy naprawdę są źle 
wynagradzani w szpitalach. Na pewno 
wynika to z tego, że w jakimś okresie 
nie podniesiono tej składki, teraz zo-
staje ona podniesiona. Strona społecz-
na zbiera podpisy pod projektem usta-
wy, która gwarantowałaby wzrost tych 
środków do 6,8% – per capita mamy 
w Polsce 1300 dolarów. a w Europie 
jest 3500 dolarów na głowę. Mamy 
więc finansowanie na poziomie 1/3 
wartości finansowania europejskiej 
ochrony zdrowia. Ja wcale nie mó-
wię, że mamy wyglądać jak Europa 
Zachodnia, ale chciałabym, żebyśmy 
wyglądali chociaż tak, jak nasi sąsie-
dzi. I proszę Państwa ze strony spo-
łecznej – Szanowni Państwo, siądźcie 
ponad podziałami i pomyślcie o tym 
wszystkim, co należy zrobić. Dziękuję 
bardzo.
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Pielęgniarki "wygnano" 
z zakładów pracy?

Czwarta transza dodatków

Wiceminister zdrowia o dodatkach 
brutto brutto dla pielęgniarek w 2018

Jesteśmy w sytuacji dramatycznej,
wszyscy stoimy nad przepaścią!


