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Szukasz pielęgniarki? Chcesz dotrzeć do szerszej grupy odbiorców?

Wypromuj swoje ogłoszenie! Skorzystaj z naszej oferty:
Posty reklamowe 

na Facebooku
(44 tys. polubień)

Reklama na portalu 
(115 tys. użytkowników

miesięcznie)

Mailingi
(baza 12 tys. 

użytkowników)

Ogłoszenia w 
branżowej gazecie

(30 tys. nakładu)

Masz problem z szatą graficzną ogłoszenia? To nie problem! Możemy pomóc!
Kontakt: tel. 530385481, mail: sekretarzredakcji@pielegniarki.info.pl

"Być może dojdzie do tego. To zależy 
od strony rządowej" - mówi w Popo-
łudniowej rozmowie w RMF FM wi-
ceprzewodnicząca Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych Longina Kaczmarska, 
pytana o to, czy dojdzie do ogólno-
polskiego strajku 
w służbie zdrowia. 
Czy pielęgniarki 
mają powód, by 
protestować? Gość 
Marcina Zabor-
skiego stwierdza, że "pielęgniarki i 
położne zostały skrzywdzone ustawą 
o najniższym wynagrodzeniu pra-
cowników medycznych". "Parlament 
polski zabrał pielęgniarkom to, co 
dał im minister Zembala" – mówi 
Kaczmarska. "Pielęgniarki są prze-
ciążone, są zmęczone” – podkreśla. 
Czy więc będą protestować? "Mamy 
19 października nadzwyczajne po-

siedzenie zarządu krajowego i wtedy 
będą decyzje" – odpowiada. Czy dziś 
pielęgniarka zarabia tyle, co młody 
lekarz? "Nie uwierzę w to, że tak 
jest." – odpowiada wiceprzewodni-
cząca OZZPiP. "Nie mówię, że pie-
lęgniarki powinny zarabiać więcej. 

Ale pielęgniarka 
i rezydent - to po-
winien być mniej 
więcej ten sam 
poziom wynagro-
dzenia" – stwier-

dza. Przyznaje też, że "politycy chcą 
ugrać na protestach grup zawodo-
wych. (...) Nie do końca są mile wi-
dziani (na demonstracjach - przyp. 
red. RMF FM), to jest niesmaczne. 
(...) Nie wierzę już żadnej partii po-
litycznej" – dodaje.

Cały wywiad publikujemy 
na stronie 2

Minister zdrowia w telewizji powie-
dział, że od trzech lat pielęgniarki 
dostają regularne podwyżki. "W tej 
chwili te podwyżki sięgają 1200 zł 
miesięcznie w stosunku do 2015 r. W 
następnym roku nastąpi kolejna pod-
wyżka, czyli to będzie 1600 zł". Dodał 
także, że "te podwyżki, które realizuje-
my w sposób konsekwentny w stosun-
ku do pielęgniarek, do ratowników, a 
także do wszystkich pozostałych pra-
cowników, to też jest - można powie-
dzieć - absolutne novum, dlatego że 
dotychczas takich podwyżek nie było".
źródło: media publiczne
Komentarz redakcji:
Państwo ministrowie! Zwracam się 
do Pana ministra Janusza Radziwiłła i 
Pani minister Józefy Szczurek-Żelaz-
ko. Czy Wam tak po ludzku nie jest po 
prostu głupio? Przecież pielęgniarki 
nie są idiotkami...
Przepchnęli Państwo przez Sejm i 

Senat ustawę o wynagrodzeniach w 
ochronie zdrowia.
I jaki jest efekt tej ustawy?
Regulacja płac realizowana według 
powyższej ustawy jest wykonywana 
przez dyrektorów szpitali ze środków 
finansowych przeznaczonych na do-
datki brutto brutto.
Bo takie rozwiązanie przewidziano w 
powyższej ustawie.
Zadowoleni?
Pielęgniarki i położne - nie? Wasze 
"regulacje podwyżkowe" spowodowa-
ły ogólne oburzenie i wściekłość.
Bo to zabawa z matematyką, a nie re-
alne regulacje płacowe...
Ale to jest "mały pikuś" w stosunku do 
tego, co poruszam poniżej...
Otóż na podstawie ustawy pielęgniar-
ki i położne negocjują warunki płac 
z szefami placówek medycznych. 
Czasem nawet protestują. Dyrektorzy 
trzymają się twardo zapisów ustawy. 

Bo ustawy należy przestrzegać! Do-
kładają do wynagrodzenia zasadnicze-
go danej pielęgniarki lub położnej np. 
10 zł, 15, czasem więcej.
Podpisywane są porozumienia lub dy-
rektorzy wydają zarządzenia.
Wszystko to takie poważne i zgodne z 
literą prawa!
A rzeczywistość...
Dyrektor szpitala w zaciszu swojego 
gabinetu negocjuje z... lekarzem swoje 
wynagrodzenie. Na poziomie 60-100 
zł za godzinę. Czyli za dyżur 24-go-
dzinny 1440-2400 zł.
Jakoś w tym przypadku nie potrzeba 
negocjacji ze związkami, podpisywa-
nia porozumień, zarządzeń.
W takim razie po jakiego grzyba jest 
ustawa o wynagrodzeniach w ochronie 
zdrowia, skoro (w powyższym kontek-
ście) nie dotyczy lekarzy? Tylko ma-
luczkich...

(mm)  

"Myślę, że rezydent i pielęgniarka 
to mniej więcej powinien być ten 
sam poziom wynagrodzenia..."

Podwyżki według ministrów Radziwiłła 
i Szczurek-Żelazko to "absolutne novum"
Minister Radziwiłł w telewizji rządowej: podwyżki dla pielęgniarek i położnych, które realizujemy, to absolutne novum, 
dlatego że dotychczas takich podwyżek nie było. Racja, Panie ministrze! "Absolutne novum". Po kilkanaście złotych do 
pensji zasadniczej... i to z pieniędzy danych uprzednio (dodatki brutto brutto). Tego jeszcze nie było.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych Ustawa o najniższych wynagrodzeniach

Nowelizacja ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych

Apel redakcji portalu do PZM oraz związku zawodowego pielęgniarek
W części niejawnej posiedzenia ze-
społu problemowego ds. usług pu-
blicznych Rady Dialogu Społecznego 
w dniu 24 października 2017 roku 

zapadła decyzja, że strona związkowa 
ma przygotować na następne posie-
dzenie zespołu "jednolite stanowisko 
dotyczące przede wszystkim wzrostu 

wynagrodzenia nie tylko dla rezyden-
tów, ale także dla pozostałych grup 
zatrudnionych w opiece zdrowotnej".
Wobec powyższego redakcja piele-

gniarki.info.pl wnioskuje o:
1. upublicznienie przedmiotowego sta-
nowiska przed przekazaniem go stro-
nie rządowej,

2. przeprowadzenie szerokich konsul-
tacji społecznych w zakresie zapro-
ponowanych przez stronę społeczną 

cd. na stronie 8
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