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Szanowna Pani Przewodnicząca,
ze zdumieniem przyjmuję Pani od-
powiedź na zapytanie redakcji Ogól-
nopolskiego Portalu i Gazety Pielę-
gniarek i Położnych o merytoryczne 
przesłanki, którymi kierował się Wasz 
Związek, popierając podział pielę-
gniarek i położnych na trzy grupy: 
pielęgniarka, pielęgniarka ze specjali-
zacją, pielęgniarka z tytułem magistra 
i specjalizacją. Za kuriozalne należy 
uznać zdanie: "nie mam upoważnienia 
Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego do wyjaśnie-
nia i komentowania Pana stanowiska". 
Wobec powyższego pytanie, dotyczące 

merytorycznych przesłanek, który-
mi kierował się Związek, popierając 
przedmiotowy projekt ustawy, kieru-
ję ponownie, tym razem do Zarządu 
Związku. Mam nadzieję, że Zarząd sta-
nie na wysokości zadania i sam siebie 
upoważni do zajęcia stanowiska w tej 
sprawie.
Bardzo dziękuję, iż mimo faktu, że nie 
została Pani upoważniona przez Za-
rząd do składania wyjaśnień, skreśliła 
jednak kilka zdań, choć nie odniosła się 
do meritum sprawy. 
Kompletnie nie na miejscu jest wy-
wód Pani Przewodniczącej, dotyczący 
kwestii heroicznych negocjacji z mini-
sterstwem zdrowia na temat zapisów 
w ustawie o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych. Powszechnie wiadomo, 
że Związek, który Pani reprezentuje, 
zaakceptował podział pielęgniarek na 
trzy grupy, zapisany w obywatelskim 
projekcie ustawy w sprawie zatrud-
nienia w ochronie zdrowia, autorstwa 

związków zawodowych, w tym także 
Ogólnopolskiego Związku Zawodo-
wego Pielęgniarek i Położnych. Nale-
ży podkreślić, że Związek agitował za 
powyższym projektem ustawy! Wobec 
powyższego rozumiem, że akceptacja 
podziału pielęgniarek i położnych na 
trzy grupy była decyzją Związku w 
pełni autonomiczną! 
I jeszcze jedno. Sugestię Pani Prze-
wodniczącej, abym wstąpił w szeregi 
Związku w celu uzyskania szczegóło-
wych informacji od Przewodniczącej 
Zakładowej Organizacji Związkowej, 
traktuję w kategorii Latającego Cyrku 
Monty Pythona. Skoro Pani jako Prze-
wodnicząca "nie jest upoważniona", to 
jakie informacje mogę uzyskać w orga-
nizacji zakładowej związku?
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  Ogólnopolski Związek Zawodo-
wy Pielęgniarek i Położnych po-
parł obywatelski projekt ustawy 
w sprawie warunków zatrudnienia 
w ochronie zdrowia, autorstwa 
Porozumienia Zawodów Medycz-
nych, który deprecjonuje zawód 
pielęgniarki i położnej względem 
innych zawodów medycznych. 
Projekt ten dzieli pielęgniarki 

i położne na trzy grupy:

1. pielęgniarka i położna,

2. pielęgniarka i położna ze specja-
lizacją,

3. pielęgniarka i położna z tytułem 
magistra ze specjalizacją.

Proszę o merytoryczne przesłan-
ki, którymi kierował się Związek, 
popierając przedmiotowy projekt 
ustawy.
Z poważaniem
          (-)
Mariusz Mielcarek
Redaktor naczelny
Warszawa, dnia 26-09-2017 r.

Pan  
Mariusz Mielcarek 

Redaktor Pielęgniarek i Położnych 
Gazeta Pielęgniarek i Położnych 

ul. Sportowa 6 
63-000 Środa Wielkopolska

Szanowny Panie Redaktorze,
w odpowiedzi na pismo z dnia 13-09-
2017 r. informuję, że nie mam upo-
ważnienia Zarządu Krajowego Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych do wyjaśnie-
nia i komentowania Pana stanowiska. 
OZZPiP w żadnym wypadku nie po-
dziela Pana poglądu, że projekt usta-
wy "deprecjonuje zawód pielęgniarki 
i położnej względem innych zawodów 
medycznych".
  W żadnym wypadku nie może nikt 
oceniać propozycji OZZPiP w ode-
rwaniu od współczynników pracy, ja-
kie zostały zaproponowane. Wygląda 
na to, że powiela Pan w swojej oce-
nie stanowisko prezentowane przez 
Ministerstwo Zdrowia, które również 
uznało, że z naszej propozycji można 
dowolnie wziąć jedno (podział pielę-
gniarek i położnych na grupy zawodo-

we), a odrzucić zaproponowane przez 
OZZPiP współczynniki pracy (odpo-
wiednio 2,00-krotność, 1,75-krotność 
oraz 1,50 przeciętnego wynagrodze-
nia).
  Skoro nasza propozycja jako całość 
nie została zaakceptowana, to bez-
prawne jest twierdzenie, że OZZPiP 
zaakceptował podział pielęgniarek i 
położnych na wskazane trzy grupy. 
Jeżeli współczynniki pracy miałyby 
być zmienione, to oczywiście nale-
żałoby również jeszcze raz na nowo 
dokonać podziału pielęgniarek i po-
łożnych na grupy zawodowe. W Mi-
nisterstwie Zdrowia przedstawiliśmy 
takie propozycje, jak podział pielę-
gniarek i położnych na więcej grup 
zawodowych, a także na wprowadze-
nie jako kryterium nie tylko poziomu 
wykształcenia i kwalifikacji, ale rów-
nież kryterium stażu pracy w zawo-
dzie. Ministerstwo Zdrowia odrzuciło 
wszystkie nasze propozycje, a w kon-
sekwencji OZZPiP negatywnie zaopi-
niował projekt ustawy w wersji forso-
wanej przez Ministerstwo Zdrowia.
  Członkowie naszej organizacji 
związkowej w trakcie prac nad ustawą 

– za pośrednictwem naszych struktur 
terytorialnych – byli na bieżąco in-
formowani o przebiegu rozmów, jak 
również rozmów prowadzonych w 
formule Porozumienia Związków Me-
dycznych. 
  Przekazuje Pan publicznie informa-
cję, że ma Pan prawo do wykonywania 
zawodu pielęgniarza, a zatem, jeżeli 
jest Pan faktycznie zainteresowany 
działalnością OZZPiP, powinien Pan 
rozważyć przystąpienie do lokalnych 
struktur naszej organizacji związko-
wej i w tych strukturach jako członek 
pozyskiwać informacje szczegółowe 
od Przewodniczącej Zakładowej Or-
ganizacji Związkowej OZZPiP.

Z poważaniem -                                                                                                       
za Zarząd Krajowy
OZZPiP                                                                                                   
Przewodnicząca Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych 
Krystyna Ptok
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Działalność związku zawodowego pielęgniarek i położnych

Związek zawodowy podzielił pielęgniarki i położne na trzy grupy
Redakcja portalu i gazety pielegniarki.info.pl zwróciła się do przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z prośbą o podanie merytorycznych przesła-
nek, którymi kierował się związek, popierając podział pielęgniarek i położnych na trzy grupy: "pielęgniarka i położna", "pielęgniarka i położna ze specjalizacją", "pielęgniarka i położna z 
tytułem magistra ze specjalizacją". Poniżej publikujemy przedmiotową korespondencję oraz komentarz redakcji.
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