
2

Miesięcznik
Wydawca:
Mariusz Mielcarek WortalMed
ul. Sportowa 3/7, 63-000 Środa Wlkp.
Redakcja:
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Sportowa 3/7
www.pielegniarki.info.pl
www.gazeta.pielegniarki.info.pl

Redaktor naczelny:
Mariusz Mielcarek
redaktornaczelny@pielegniarki.info.pl
tel. 664128275
Sekretarz redakcji:
Katarzyna Śmigielska
sekretarzredakcji@pielegniarki.info.pl
tel. 530385481
Dystrybucja gazety:
Daria Hoffa
dystrybucja@gazeta.pielegniarki.info.pl
tel. 883002129

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek
i Położnych pielęgniarki.info.pl

Data wydania: 19 czerwca 2017 r.
ISSN 2449-6367
Druk:
Polskapresse Sp. z o.o. Drukarnia Poznań
ul. Malwowa 158,
60-175 Poznań - Skórzewo
Skład komputerowy:
Karolina Krzynowek
Korekta:
Joanna Lewicka

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

nr 6/2017 r.

Odpowiedzi należy szukać nie tylko 
w zapisach samej ustawy, ale także 
w jej uzasadnieniu oraz w stanowi-
skach ministerstwa zdrowia, które 
są odpowiedziami ministerstwa na 
uwagi do projektu ustawy. Mini-
sterstwo wielokrotnie podkreśla, że 
w uzasadnieniu do ustawy zapisano 
interpretacje w zakresie organiza-
cyjnych uwarunkowań nowych roz-
wiązań płacowych, wprowadzonych 
przedmiotową ustawą.
Otóż - Drogie Pielęgniarki i Położne 
- w jaki sposób są teraz wypłacane 
pielęgniarkom i położnym dodatki 
brutto brutto, to wiemy. Co się zatem 
zmieni? Zasadnicza zmiana polegać 
będzie na tym, że w pierwszej ko-
lejności środki przekazywane przez 
NFZ na dodatki brutto brutto mają 
zostać przeznaczone przez dyrek-
torów podmiotów leczniczych na... 
stopniowe podwyższanie wynagro-
dzeń zasadniczych pielęgniarek i 
położnych, zapisane w nowej usta-
wie. Pierwszy wzrost zgodnie z usta-
wą ma być dokonany w lipcu 2017 
roku. Oczywiste jest to, że powyższy 
wzrost wynagrodzenia zasadnicze-
go  spowoduje wzrost pochodnych 
od wynagrodzenia. Po wykonaniu 
tej operacji przez dyrektorów pod-
miotów leczniczych pozostałe środki 
finansowe mają zostać wypłacane 
jako dodatki brutto brutto.
Wobec powyższego 
trzeba sprawiedliwie 
oddać, że to, co 
robi teraz minister 
Radziwiłł z pła-
cami pielęgniarek 
i położnych w 
kontekście do-
datku Zembali, to 
majstersztyk. Przy-
znaje nową ustawą o 
wynagrodzeniach w ochronie 
zdrowia jeszcze raz pielęgniarkom 
i położnym pieniądze, które już zo-
stały przyznane jako dodatki brutto 
brutto.

Tak! To majstersztyk!
Dodatek Zembali został przyznany 
w 2015 roku. Społeczeństwo otrzy-
mało jasny przekaz: pielęgniarki i 
położne dostały 1 600 złotych pod-
wyżki. To, że "brutto brutto", już do 
społeczeństwa się nie przebiło. No, 
poza jednym. Te chytre pielęgniar-
ki i położne tyle dostały, a jeszcze 
strajkują. Ale minister Radziwiłł 
zapowiedział regulacje płacowe dla 
pracowników ochrony zdrowia. Co 
tu zrobić, żeby dotrzymać słowa z 
kampanii wyborczej, a jednocze-
śnie zniwelować, kłujący w 
oczy inne grupy za-
wodowe, dodatek 
brutto brutto dla 
pielęgniarek 
i położnych? 
Chyba sam 
diabeł pod-
p o w i e d z i a ł 
m i n i s t r o w i 
zdrowia: obie-
cane w kampanii 
wyborczej podwyżki 
dla ochrony zdrowia (w przy-
padku grupy zawodowej pielęgnia-
rek i położnych) sfinansuj z... dodat-
ków brutto brutto. I tak zapisano w 
ustawie "o sposobie ustalania najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników medycznych zatrud-

nionych w podmiotach 
leczniczych".

Myślę, że wie-
le środowisk 
zawodowych 
z obsza-
ru ochrony 
zdrowia ta-
kim obrotem 

sprawy jest bar-
dzo ukontentowa-

nych. Pazerne pielę-
gniarki i położne dostały...

Powyższe ustalenia prezentowaliśmy 
na portalu od kilku tygodni. Spotkały 
się z krytycznymi komentarzami ze 
strony użytkowników portalu piele-

gniarki.info.pl. "Przecież to niemoż-
liwe, żeby tak zrobiono". Niestety, 
nasze ustalenia zostały po-
twierdzone przez wy-
powiedź wicemini-
stra zdrowia, panią 
Józefę Szczurek-
-Żelazko, na po-
siedzeniu sej-
mowej komisji 
zdrowia w dniu 7 
czerwca br. Pani wi-
ceminister powiedzia-
ła, że "środki wypłacane 

dotychczas przez NFZ na dodatki 
brutto brutto dla pielę-

gniarek i położnych 
będą w podmiotach 

leczniczych prze-
kazywane na re-
alizację ustawy o 
minimalnych wy-
nagrodzeniach w 

ochronie zdrowia". 
Dla pełnego zobrazo-

wania obecnej sytuacji 
w zakresie dodatków brutto 

brutto warto jeszcze zacytować wy-
powiedź poseł Ewy Kołodziej na po-
siedzeniu plenarnym Sejmu w dniu 8 
czerwca 2017 roku:
"Pragnę przypomnieć Wysokiej 
Izbie, iż w Polsce chronicznie bra-
kuje pielęgniarek i położnych. Jak 
rząd PiS-u w tej sytuacji chce za-
chęcić, przekonać młode kobiety 
do podjęcia tego trudnego i odpo-
wiedzialnego zawodu? Rozumiem, 
że zabierając prawdziwe, realne 
podwyżki prof. Mariana Zembali i 
dając w zamian ochłap (wyceniany 
według tej ustawy na 49 zł) dla pań 
najgorzej zarabiających w zawodach 
pielęgniarki i położnej. To jest kpina 
z tego zawodu, więc pytam bardzo 
konkretnie: Co się stanie po wejściu 
w życie procedowanej dziś ustawy z 
umową społeczną, czyli z rozporzą-
dzeniem ministra Mariana Zembali z 
2015 r., a mianowicie z podwyżką 4 
razy 400 brutto? Wszyscy mamy uza-

sadnione obawy, że ta rozłożona w 
czasie podwyżka prof. Zem-

bali, zaakceptowana 
przez wszystkie 

strony: rządową 
i społeczną, 
zos tan ie…" 
Niestety nie 
usłyszeliśmy 
pełnej wypo-

wiedzi, gdyż 
w tym momen-

cie wicemarszałek 
wyłączył mikrofon, 

a posłanka przemawiała przy 
wyłączonym mikrofonie.
Wróćmy jeszcze na chwilę na po-
ziom zakładu pracy w kontekście 
powyższych ustaleń. Sposób podzia-
łu dodatków brutto brutto dla pielę-
gniarek i położnych będzie wobec 
powyższego uzależniony także od 
obecnych wysokości ich wynagro-
dzeń zasadniczych oraz od liczby 
pielęgniarek i położnych przypisa-
nych do każdej z grup zaszeregowa-
nia (np. 7, 8 lub 9). Dlatego podział  
dodatków w poszczególnych zakła-
dach pracy może być bardzo zróżni-
cowany.
 
Mariusz Mielcarek 

Komentarze na pielęgniarki.info.pl

• Propozycje takiego podziału już 
wiele lat temu przedstawiły nasze ko-
chane przedstawicielki z Izb, popar-
te przez związki zawodowe. To one 
ponoszą odpowiedzialność za brak 
w tabeli osób z samą magisterką lub 
samym liceum medycznym czy szko-
łą policealną, ale przede wszystkim za 
brak gratyfikacji z powodu doświad-
czenia! 
Rozumiem, że nie można porównać 
pielęgniarki z 30-letnim doświadcze-
niem na oddziale dermatologii, która 
skończyła LM, nie dokształcała się i 
nie robiła kursów, z pielęgniarką po 
dobrej uczelni, magisterką, specjali-
zacją, 5-letnim stażem na OIOM-ie i 
kilkunastoma kursami. 
Rozumiem, że należało zrobić podział 

według poziomu wykształcenia, ale 
czemu nasi przedstawiciele nie naci-
skali, aby w projekcie dodać jeszcze 
np. 3% do podstawy za każdy rok do-
świadczenia? Czy to nie byłoby roz-
sądne i sprawiedliwe?
• Ciekawe, jak będzie wyglądać pra-
ca pielęgniarek na oddziałach. Pielę-
gniarki wykonują taką samą -  ciężką, 
odpowiedzialną pracę, a płaca tak 
bardzo zróżnicowana. Czy Panie “na 
górze” zastanowiły się, jak bardzo po-
różniły pielęgniarki, dzieląc je na trzy 
kategorie płacowe i czy faktycznie był 
to zamierzony cel? Jeżeli tak, to więk-
szość z nas wyjedzie.
• Dorzucę swój kamyczek. W zawo-
dzie pracuję 27 lat, skończyłam LM. 
W latach 90. nie było takiej koniecz-
ności, aby kończyć studia wyższe, 
by wykonywać zawód pielęgniarki, 
jednak - chcąc zapewnić sobie więk-
sze możliwości - skończyłam studia 
magisterskie na kierunku pokrewnym, 
skończyłam studia podyplomowe z 
zarządzania w służbie zdrowia. Stra-
tą czasu było dla mnie kończyć studia 
pomostowe, skoro dają takie same 
uprawnienia, jak skończone prze-
ze mnie liceum medyczne. Bardziej 
sensowne było uzyskanie tytułu spe-
cjalistki. A teraz już zgłupiałam, czy 
poziom mojego wykształcenia i staż 
pracy spełniają wymagania, jakie na-
rzucono w Polsce pielęgniarkom, czy 
może okaże się, że jestem pielęgniar-
ką z minimalnym wykształceniem?
• Na oddziale, na którym pracuję, 
kilka pielęgniarek zostało skierowa-
nych przez dyrekcję na specjalizację, 
natomiast kilka innych samodzielnie 
rozpoczęło tę samą specjalizację. Po 
jej ukończeniu pielęgniarki, które 
same skończyły szkolenie, nie otrzy-
mały podwyżki. Dyrekcja stwierdziła, 
że na tym oddziale nie potrzeba więcej 
specjalistek. Reasumując: dziewczy-
ny straciły czas i pieniądze. Wszystko 
zgodne z prawem pracy. Ukończenie 
magisterskich studiów pielęgniarskich 
nie wiąże się z żadną podwyżką, na-
wet nie jest uznawane przez dyrekcję, 
trudno o jakikolwiek dzień urlopu 
szkoleniowego. O ile wiem, tak jest 
we wszystkich szpitalach w moim 
mieście. Niestety, jestem w tej grupie, 
która ma i magisterkę, i specjalizację, 
ale bez gratyfikacji. Zwracam się do 
tych, którzy piszą o zakompleksio-
nych i niedouczonych.
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Dodatki brutto brutto po nowemu!
W związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 8 czerwca br. ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych zasadne staje się pytanie, jakie zmiany dokonają się w kwestii sposobu wypłaty dodatków brutto brutto pielęgniarkom i położnym po dniu 1 lipca 2017 roku, czyli z chwilą 
wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

Środki wypłacane dotych-
czas przez NFZ na dodatki 

brutto brutto  będą w podmio-
tach leczniczych przekazywane 
na realizację nowej ustawy o 

wynagrodzeniach.

Społeczeństwo otrzymało 
jasny przekaz: pielęgniarki 

i położne dostały 1 600 złotych 
podwyżki. To, że "brutto brut-
to", już do społeczeństwa się 

nie przebiło.

Minister Radziwiłł przy-
znaje jeszcze raz pielęgniar-

kom i położnym pieniądze, któ-
re już zostały przyznane jako 

dodatki brutto brutto. 
To majstersztyk!


