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Senator Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie 
Senatorowie!
Ponieważ jestem osobą, która rów-
nież podpisała się pod poprawkami 
złożonymi właśnie przez pana sena-
tora Grodzkiego, chciałbym przed-
stawić też swoje stanowisko. To sta-
nowisko będzie dotyczyło głównie 
pielęgniarek i położnych, ponieważ z 
tą grupą zawodową u siebie w okrę-
gu czy w województwie wielokrot-
nie się spotykałem, rozmawialiśmy 
na nurtujące ich tematy. Oczywiście 
jednym z głównych tematów jest 
temat wysokości wynagrodzenia, 
ale nie tylko on, bo rozmawialiśmy 
również na temat warunków 
pracy, czasu pracy itd. I 
muszę powiedzieć, że 
zaproponowany dla 
pielęgniarek i po-
łożonych bez spe-
cjalizacji wskaź-
nik 0,64… A w tej 
grupie mogą zna-
leźć się pielęgniarki 
i położne z tytułem 
zawodowym magistra, z 
tytułem zawodowym licencja-
ta, ale również takie, które nie mają 
wyższego wykształcenia. Ten współ-
czynnik 0,64 przy przyjętej kwocie 
bazowej 3900 zł daje netto kwotę 
1685 zł, czyli możemy powiedzieć, 
że jak na zawód pielęgniarki i poło-
żonej jest to wynagrodzenie bardzo 
niskie, ponieważ jest to jeden z naj-
cięższych zawodów, jeżeli chodzi o 
obciążenie, zarówno psychiczne, jak 
i fizyczne. Warto przypomnieć, że 
w ciągu najbliższych 5 lat około 80 
tysięcy pielęgniarek uzyska 
uprawnienia emerytal-
ne i wobec takiego 
niskiego wynagro-
dzenia zapewne te 
pielęgniarki i po-
łożne przejdą na 
emeryturę. Rodzi 
się zatem pytanie: 
kto zapełni lukę? Kto 
zastąpi te pielęgniarki, 
te 80 tysięcy pielęgniarek, 
skoro tak naprawdę do zawodu 
garnie się coraz mniej osób? A jeżeli 
już są osoby, które skończą wyższe 
studia, to w dużej części wyjeżdża-
ją za granicę, gdzie wynagrodzenia 
są kilkakrotnie wyższe. W Minister-
stwie Zdrowia powołano zespół do 
spraw opracowania strategii na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa i położnic-
twa, można by więc sądzić, że resort 
zdrowia zauważa ten problem, który 
w ciągu najbliższych lat będzie się 

nawarstwiał. Jednak w projekcie tej 
ustawy jest współczynnik 0,64, a to 
nie wskazuje na to, żeby rozwiąza-
nie tego problemu miało przybrać 
jakiś realny kształt. Można sądzić, 
że w ciągu najbliższych lat będziemy 
mieli ogromny deficyt pielęgniarek i 
położonych. Można przypuszczać, że 
to spowoduje czy może spowodować 
załamanie w systemie zdrowia. Dzię-
kuję bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Jeżeli w kontekście tego, o czym 
mówił senator Misiołek, spojrzymy 
na tabelę pokazującą obecne różnice 
między pielęgniarkami, które posia-

dają wyższe wykształce-
nie, i tymi, które go 

nie posiadają… 
Oczywiście ja 
również jestem 
za tym, aby każ-
da pielęgniarka 
w Polsce po-
siadała wyższe 

wykształcenie, 
to jest element, na 

który również należy 
zwrócić uwagę, ale reali-

zujmy go w dłuższej perspektywie. 
Przecież dzisiaj nie jest tak, że można 
powiedzieć, że wszystkie pielęgniar-
ki, które mają olbrzymie doświad-
czenie, są gorsze od pielęgniarek, 
które mają 2-letni staż i wyższe wy-
kształcenie. Tego rodzaju sprawom 
należałoby się jeszcze raz przyjrzeć, 
wsłuchać się w decyzje, przepra-
szam, czy raczej sugestie strony spo-
łecznej i wziąć je pod uwagę. Rów-

nież dlatego, że jest dzisiaj taka 
sytuacja, o czym mówił 

senator Grodzki, że 
tak dobrej sytuacji 

g o s p o d a r c z e j 
i dobrej sytu-
acji budżeto-
wej – tak jak 
słyszymy i o 

czym też czy-
tamy – dawno 

już nie mieliśmy. 
W związku z tym to 

jest ten moment, w którym 
powinniśmy sobie odpowiedzieć na 
pytanie: czy chcemy zachęcać mło-
dych ludzi do tego, aby przychodzili 
do tego zawodu, czy chcemy w per-
spektywie poprawiać wynagrodzenie 
w ochronie zdrowia, czy też chcemy, 
stosując małe kroczki, udawać, że 
coś robimy?

źródło: stenogram z posiedzenia ple-
narnego Senatu
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Odpowiedź na interpelację w sprawie 
spadającej liczby zatrudnionych w 
szpitalach pielęgniarek (...)
Poniższa tabela przedstawia porów-
nanie obecnych poziomów wynagro-
dzeń zasadniczych pielęgniarek i po-
łożnych w stosunku do planowanych, 
zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 
2017 r. o najniższych wynagrodze-
niach zasadniczych:

Powyższa ustawa określa zasady, 
zgodnie z którymi pracodawcy (pod-
mioty lecznicze) będą obowiązani 
stopniowo, do 31 grudnia 2019 r., 
podwyższać wynagrodzenia zasad-

nicze pracowników wykonujących 
zawody medyczne.
Z upoważnienia
Ministerstwa Zdrowia
Sekretarz stanu
Józefa Szczurek-Żelazko
źródło: odpowiedź z dnia 26 czerwca 
2017 roku na interpelację poselską
Wnioski:
Średni wzrost wynagrodzenia zasad-

niczego (w ciągu najbliższych 2,5 lat) 
dla pielęgniarek i położnych w grupie 
9 - "pielęgniarka i położna bez specja-
lizacji" (grupa obejmuje także magi-
strów pielęgniarstwa i położnictwa!) 

według nowej ustawy o wynagrodze-
niach w ochronie zdrowia autorstwa 
ministra Radziwiłła oraz wiceminister 
zdrowia (pielęgniarki) jest przewidza-
ny w wysokości 127 zł brutto.
To jest fakt. To jest prawda.
Natomiast pani wiceminister zdrowia 
(pielęgniarka) głosząc w Sejmie i Se-
nacie "dobrą nowinę", wielokrotnie 
podawała następującą prawdę:
"pielęgniarka po podwyżkach będzie 
miała ponad 5 200 zł wynagrodzenia 
zasadniczego".
Tylko do społeczeństwa nie przebiła 
się zapewne informacja, że dotyczy to 
pielęgniarki posiadającej tytuł magi-
stra pielęgniarstwa oraz specjalizację. 
Warto przy tym podkreślić, że wiele 
pielęgniarek posiada tytuł magistra, 
ale uzyskany na innym kierunku stu-
diów - nie pielęgniarstwa ani położ-
nictwa.
Pani wiceminister mówi prawdę i ja 
mówię prawdę. 

Mariusz Mielcarek

Dwie prawdy. Różnie brzmiące...
Socjotechnika w praktyce W Senacie o wynagrodzeniach

Pani wiceminister zdrowia (pielęgniarka), głosząc w Sejmie i Senacie "dobrą nowinę", wielokrotnie podawała na-
stępującą prawdę: "pielęgniarka po podwyżkach będzie miała ponad 5 200 zł wynagrodzenia zasadniczego". Pani 
wiceminister mówi prawdę, ale są jeszcze inne prawdy.

Senatorowie dyskutują
o pielęgniarkach
Senator: Przecież dzisiaj nie jest tak, że można powiedzieć, że wszystkie 
pielęgniarki, które mają olbrzymie doświadczenie, są gorsze od pielę-
gniarek, które mają 2-letni staż i wyższe wykształcenie.

Można sądzić, że w 
ciągu najbliższych lat 

będziemy mieli ogromny 
deficyt pielęgniarek i położo-
nych. Można przypuszczać, 

że to spowoduje załamanie 
w systemie zdrowia. 

Pielęgniarstwo jest to 
jeden z najcięższych za-

wodów, jeżeli chodzi o ob-
ciążenie, zarówno psy-

chiczne, jak i fizyczne.

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych Mariola Ło-
dzińska:

Chciałabym jeszcze odnieść się do py-
tań Państwa senatorów dotyczących 
migrujących pielęgniarek i położnych. 
W ostatnim okresie, czyli w 2016 r., 
zaobserwowaliśmy minimalny spadek 
liczby zaświadczeń pobranych z okrę-
gowych izb pielęgniarek i położnych. 
W poprzednich latach było to około 
1200–1300 pobranych zaświadczeń 
rocznie, w ubiegłym roku było 980 
pobranych zaświadczeń. To nie jest 
równoznaczne z tym, że pielęgniarka i 

położna, która pobrała zaświadczenie, 
wyjechała do pracy za granicą. Ale 
może to też świadczyć o tym, że dzia-
ła to 4 x 400 zagwarantowane przez 
poprzedni rząd, a kontynuowane 
przez obecny rząd. W związku z czym 
jest to dla pielęgniarek jakieś światło 
w tunelu.
Ponadto chciałabym podkreślić, że 
zainteresowanie zawodem oczywi-
ście jest, jak podkreśliła pani dyrektor 
Beata Cholewka, ale w żaden sposób 
nie przekłada się to, proszę Państwa, 
na liczbę pobranych praw wykony-
wania zawodu, ponieważ tych praw 
było pobranych około 3300, z czego 

zarejestrowanych później… Bo pie-
lęgniarka, która przychodzi po prawo 
wykonywania zawodu, ma obowiązek 
zgłosić podjęcie pracy. W związku z 
czym my mamy takie dane, że pracę 
podjęło 1400–1500 osób, czyli niecałe 
50% z tych, które pobrały prawo wy-
konywania zawodu. Jeżeli przyjmie-
my, że 6 tysięcy czy 5 tysięcy absol-
wentek kończy uczelnie, to pytanie: 
co się dzieje z tą całą resztą?

źródło: stenogram z posiedzenia se-
nackiej komisji zdrowia

Co się dzieje z resztą pielęgniarek?
Tylko 50% absolwentów podejmuje pracę w zawodzie


