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R E K L A M A

duszem Zdrowia, znaczenie będą miały 
ponadto wymogi wynikające z kontraktu z publicznym płatnikiem, a które do-
tyczą zapewnienia udzielania poszczególnych świadczeń zdrowotnych przez 
osoby posiadające wskazane w kontrakcie kwalifikacje.

Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego zakwalifikowania w załączniku do 
ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. do grupy 10. fizjoterapeutów i innych pracow-
ników wykonujących zawód medyczny inny niż określony w grupach 1-9, wy-
magający średniego wykształcenia, informuję, że przez pracownika wykonują-
cego zawód medyczny należy rozumieć osobę wykonującą zawód medyczny w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1638, z późn. zm.), która jest zatrudniona w 
ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, oraz osobę zatrudnioną w 
ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, która bierze bezpośredni 
udział w wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej polegających 
na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, prowa-
dzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób 
zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska oraz na 
prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. Zgodnie z definicją zawartą 
w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej osobą wykonującą zawód 
medyczny jest każda osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów 
do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym 
zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Świadczeniami zdrowotnymi 
są natomiast działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub po-
prawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia 
lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (art. 2 ust. 1 
pkt 10 ustawy o działalności leczniczej).

Mając to na względzie należy wyjaśnić, że ani ustawa o działalności leczniczej, 
ani ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. nie określają szczegółowej listy zawodów 
ani katalogu stanowisk pracy, które należałoby zaliczyć do pracowników wy-
konujących zawód medyczny, a jedynie formułują przesłanki, których spełnie-
nie decyduje o zakwalifikowaniu osoby jako wykonującej zawód medyczny.

Odnosząc się do pytania o zaszeregowanie pielęgniarek i położnych wobec 
innych zawodów medycznych informuję, że zostały one w załączniku do ustawy 
z dnia 8 czerwca 2017 r. podzielone na trzy grupy zawodowe według kwalifika-
cji wymaganych na zajmowanym stanowisku (lp. 7, 8, 9), a każdej z tych grup 
został przypisany inny współczynnik pracy dla ustalania najniższego miesięcz-
nego wynagrodzenia zasadniczego.

Z poważaniem,
/-/ Milena Kruszewska

Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia 
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…będą beneficjentami najwyższego 
wzrostu wynagrodzenia zasadnicze-
go. Ich zasadnicze wynagrodzenie w 
roku 2021 będzie wynosić 5251 zł. W 
tej chwili – zresztą i organiza-
cje związkowe, i Naczelna 
Rada to wskazywały 
– wynagrodzenia ta-
kich osób kształtu-
ją się na poziomie 
2500-3000 zł. Jest 
to więc ewidentny 
wzrost wynagrodze-
nia zasadniczego w tej 
grupie pielęgniarek z wyż-
szym wykształceniem i specjali-
zacją. Jeżeli… Panie przewodniczą-
cy, bo mnie już gardło boli…

Przewodniczący - poseł Bartosz 
Arłukowicz (PO):

Staram się pomóc każdemu, w tym 
Pani minister. Naprawdę. Proszę 
Państwa, siedzimy tu już ponad dwie 
godziny, sprawa jest trudna, ale jeśli 
będziemy sobie przeszkadzać, to nie 
wybrniemy z tego. Niech mówi teraz 
minister, a potem ewentualnie bę-
dziemy się do tego odnosić. Bardzo 
proszę.

Sekretarz stanu w MZ Józefa 
Szczurek-Żelazko:

Odnośnie do pytania o pielęgniarkę 
z wykształceniem licencjackim, jest 
to w pozycji ósmej – pielęgniarka i 
położna ze specjalizacją. Akurat w 
tej grupie zawodowej mamy 30 145 
osób. Ich wynagrodzenie wzrasta do 
kwoty 3561 zł. Można to porówny-
wać z aktualnymi wynagrodzeniami, 

które kształtują się w granicy  2500 zł.

Przewodniczący poseł Bartosz Ar-
łukowicz (PO):

Przepraszam, Pani mi-
nister. Uprzedzam 

Państwa, że od 
tego momentu 
będę wymie-
niać z na-
zwiska, kto 
przeszkadza. 

Zaczynam od 
Pana... i sekreta-

riatu. Nie przeszka-
dzamy.

Sekretarz stanu w MZ Józefa 
Szczurek-Żelazko:

Pielęgniarki ze średnim wykształce-
niem, bez specjalizacji. Ich wyna-
grodzenie osiągnie 3200 zł, a chcę 
podkreślić, że w tej chwili 
wynosi ono 2360 zł. 
Nie możemy więc 
mówić o jakiejś 
s y m b o l i c z n e j 
waloryzacji czy 
podnoszeniu wy-
nagrodzenia, bo 
są to konkretne 
kwoty, które mają 
już konkretny wymiar. 
Tyle, jeżeli chodzi o wyna-
grodzenia pielęgniarek i położnych.

Pani przewodnicząca Dargiewicz, 
OZZPiP. Pani odniosła się ogólnie 
do sytuacji finansowej pielęgniarek, 
jak i braku pielęgniarek. Ja już na ten 
temat mówiłam, zresztą pracujemy 
wspólnie z Panią przewodniczącą 
w tym zakresie.

Poseł Elżbieta Gelert (PO):

Dziękuję bardzo. Ponieważ wydaje 
mi się, że nie do końca zrozumiałam 
Pani odpowiedź, chciałbym usłyszeć 
konkretne wyjaśnienie. Proszę, żeby 
Pani powiedziała, w którym miejscu 
tabeli znajdzie się magister pielę-
gniarstwa bez specjalizacji.

Przewodniczący - poseł Bartosz 
Arłukowicz (PO):
Proszę o precyzyjną dopowiedź od 
razu.

Sekretarz stanu w MZ Józefa 
Szczurek-Żelazko:
W punkcie dziewiątym.

Poseł Elżbieta Gelert (PO):

Tak samo jak pielęgniarka z licen-
cjatem albo ze średnim wykształ-
ceniem? Przecież niszczycie w ten 

sposób magistrów. Po co 
były te studia? Po co 

jest szkoła wyższa 
i pięcioletni tryb 
nauczania? Pie-
lęgniarka zdo-
bywa wyższe 
w y k s z t a ł c e n i e 

pięcioletnie i koń-
czy licencjat, i jest w 

najniższej grupie 0,64. 
To jest chyba totalne nieporo-

zumienie. Myślę, że izby pielęgniar-
skie i związki zawodowe powinny 
coś z tym fantem zrobić. Przecież to 
jest niewyobrażalne.

Przecież niszczycie w 
ten sposób magistrów. Po 

co były te studia? Po co jest 
szkoła wyższa i pięcioletni 

tryb nauczania?

Pielęgniarka zdobywa 
wyższe wykształcenie pięcio-
letnie i kończy licencjat, i jest 

w najniższej grupie 0,64. 

Wybrano ze stenogramu 
posiedzenia komisji
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