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według związków 

 Posiedzenie senackiej komisji 
zdrowia w dniu 4 stycznia 2017 roku 
- Przewodniczący Sekcji Krajowej 
Pogotowia Ratunkowego i Ratow-
nictwa Medycznego NSZZ „Solidar-
ność” Dariusz Mądraszewski:
(...)
 Kolejna sprawa, która bardzo 
nurtuje i burzy spokój wewnętrzny 
samych pracowników, to jest bardzo 
duża dysproporcja płacowa. W tym 
roku będzie to 1200 zł. Zgodnie z 
tzw. rozporządzeniem ministra Zem-
bali pielęgniarki jako jedyna grupa 
zawodowa dostały większe środki. 
W tym roku będzie – już mówię – 
1200 zł różnicy między pielęgniarką 
a ratownikiem.  A, proszę Państwa, 
kompetencje, zadania… Tutaj jest 
jaskrawy przykład, że wykonują ten 
sam zawód, mają w tym samym cza-
sie te same zadania, mają takie same 
kompetencje… Ja już nie chcę tu glo-
ryfikować ratowników, że to na ich 
szkielecie czy mięśniach spoczywa 
transport tego pacjenta – bo to jest 
nieodłączny element ratownictwa. 
Trzeba go przetransportować nie tyl-
ko z domu, ale i z różnych miejsc. 
Tak, że bardzo się tego obawiamy.
(...)
 Pani Minister, my nie mówimy 
o wyrównaniu wszystkich środków 
teraz, nagle. Tylko ministerstwo wy-
tworzyło taką ustawę, która – jeżeli 
ona miałaby wejść w tym kształcie – 
w przyszłym roku będzie kosztowała 
kilkaset milionów zł. My wniosko-
waliśmy o 80, o 100 milionów. Nie 
możemy pojąć, że naraz znajdzie się 
400 milionów w przyszłym roku, a w 
tym roku nawet stopniowo nie można 
dojść… My mówimy o stopniowym 
dojściu, po 100 milionów, po 80 mi-
lionów. Budżet ratownictwa to jest 1 
miliard 800 milionów i 1500 karetek. 
Stopniowo można to wyrównywać. 
My prosiliśmy pana ministra o przed-
stawienie harmonogramu i programu 
dojścia do tego. Prosiliśmy też o wy-
stąpienie bezpośrednio do ministra fi-
nansów i do pani premier. Chodziło o 
to, żebyśmy mogli dać wsparcie. My 
byliśmy spokojni, skoro pani premier 
na spotkaniu wprost powiedziała do 
mnie: „finansowanie ratownictwa w 
2017 r. będzie większe; Panie Mini-
strze, proszę powiedzieć to ratowni-
kom, ja nie będę panu odbierała tej 
przyjemności”. To jest powtórzone 
słowo w słowo. 
 Pan minister mówi: tak, będzie z 
przesunięć wewnętrznych. Pan to po-
liczył? Tak, policzyłem, będzie finan-
sowanie. I gdzie jest to finansowanie? 
Gdzie są przedstawione nam… Wie 

pani, my naprawdę jesteśmy cierpli-
wi, bo już 9 lat… ale ta cierpliwość 
nam się kończy. Prędzej czy później 
się spotkamy, ale myślę, że raczej 
prędzej. Ja tu nie mówię o jakichś 
protestach itd., chociaż one też oczy-
wiście mogą być, ale o samej potrze-
bie. Naprawdę coś będziecie musieli 
zrobić, ponieważ inaczej ci ludzie 
odejdą, nie będzie komu pracować, 
a my nie pozwolimy spychać odpo-
wiedzialności na nas jako pracowni-
ków bezpośrednio stykających się z 
pacjentami – mówimy i w swoim, i 
w ich imieniu.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia Katarzyna Głowala:
(...)
 Powiem tak. W związku z tym, że 
rok 2016 zawierał tzw. dzień prze-
stępny, to po doprowadzeniu do po-
równywalności z rokiem 2017 wzrost 
nakładów na zespoły ratownictwa 
medycznego w 2017 r. w stosunku do 
roku 2016 to jest około 25 milionów 
zł.
 Podejrzewam, że pani senator cho-
dziło o kwestie wynagrodzeń… 
(senator Bogusława Orzechowska: 
wynagrodzeń też)
…ratowników medycznych. Powiem 
tak: na zaawansowanym poziomie 
prac nad budżetem minister zdrowia 
bardzo mocno wnioskował o zwięk-
szenie środków na wynagrodzenia 
ratowników medycznych. W związku 
z trudną sytuacją finansową budżetu 
dosyć ciężko było wygospodarować 
kwotę około 100 milionów zł.

Ze stenogramu posiedzenia komisji 
wybrał: Mariusz Mielcarek

Interpelacja do ministra zdrowia w 
sprawie podwyżek dla pielęgniarek 
o 800 zł

Szanowny Panie Ministrze,

z informacji z dnia 29.01. br., jak 
podaje portal dla pielęgniarek i po-
łożnych, udzielił Pan wywiadu Ra-
dio Maryja, gdzie powiedział, że 
pielęgniarki obecnie zarabiają o 800 
zł więcej niż pod koniec 2015 r. Pań-
skie słowa zostały zacytowane przez 
Radio Maryja w dniu 28.01.2017 r. 
na portalu społecznościowym Twit-
ter. Brak jednak informacji, na jakiej 
podstawie i jakie dokładnie sumy za-
rabiają pielęgniarki. Jedyne dostępne 
informacje o podwyżkach dotyczą 
wypowiedzi Pana Ministra na po-
siedzeniu plenarnym Rady Dialogu 
Społecznego w dniu 9 czerwca 2016 
r., gdzie przedstawił Pan informację 
na temat planowanych zmian syste-
mu wynagrodzeń w ochronie zdro-
wia.
 W związku z zaistniałą sytuacją 
proszę o udzielenie odpowiedzi na 
poniższe pytania:
 Czy prawdą jest, że pielęgniarki 
zarabiają więcej o 800 zł? Od kiedy?

Czy wzrost wynagrodzeń o 800 zł 
jest w porównaniu do roku 2015, czy 
jest to wzrost na przestrzeni kilku lat, 
jaki to okres?
 Czy wynagrodzenia pielęgniarek 
wzrosły o 800 zł brutto czy netto?
Czy podwyżki należą się wszystkim 
pielęgniarkom, czy trzeba spełnić 
konkretne warunki, aby uzyskać pod-
wyżkę?

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Niemczyk
Poseł na Sejm RP
22 lutego 2017

Interpelacja do prezesa Rady Mi-
nistrów w sprawie podwyżek dla 
pielęgniarek

Szanowna Pani,

jak wynika z informacji podawanych 
przez Radio Maryja z dnia 28.01.2017 
r. na portalu społecznościowym Twit-
ter, minister zdrowia Konstanty Ra-
dziwiłł powiedział, że pielęgniarki 
obecnie zarabiają o 800 zł więcej 
niż pod koniec 2015 r. Dodatkowo 
całą sytuację opisuje portal dla pie-
lęgniarek i położnych. Brak jednak 

informacji, na jakiej podstawie i ja-
kie dokładnie sumy zarabiają pielę-
gniarki. Jedyne dostępne informacje 
o podwyżkach dotyczą wypowiedzi 
ministra zdrowia na posiedzeniu ple-
narnym Rady Dialogu Społecznego 
w dniu 9 czerwca 2016 roku, gdzie 
przedstawił informację na temat pla-
nowanych zmian systemu wynagro-
dzeń w ochronie zdrowia.
 W związku z zaistniałą sytuacją 
proszę o udzielenie odpowiedzi na 
poniższe pytania:
 Czy wynagrodzenia pielęgniarek 
wzrosły o 800 zł? Czy jest to kwota 
brutto czy netto?
Od kiedy wzrosły wynagrodzenia 
pielęgniarek o 800 zł?
Czy wzrost wynagrodzeń o 800 zł 
jest w porównaniu do roku 2015, czy 
jest to wzrost na przestrzeni kilku lat, 
jaki to okres?
 Czy podwyżki należą się wszyst-
kim pielęgniarkom, czy trzeba speł-
nić konkretne warunki, aby uzyskać 
podwyżkę?

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Niemczyk
Poseł na Sejm RP 
08.02.2017 r.

W projekcie rozporządzenia ministra 
zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu 
świadczeń zapobiegawczych, dia-
gnostycznych, leczniczych i rehabi-
litacyjnych udzielanych przez pielę-
gniarkę albo położną samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego zapisano:

„§ 2. Pielęgniarka jest uprawniona 
do wykonywania samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego:

(...)
5) pielęgniarka może zlecić opieku-
nowi medycznemu realizację świad-
czeń zdrowotnych wchodzących w 
zakres usług opiekuńczo-pielęgna-
cyjnych, zgodnych z zakresem jego 
kompetencji”
 W uzasadnieniu do projektu pod-
kreślono:
 „Ponadto w projektowanym roz-
porządzeniu wprowadzono regu-
lację w zakresie możliwości zleca-
nia przez pielęgniarkę opiekunowi 
medycznemu realizacji świadczeń 
wchodzących w zakres usług opie-

kuńczo-pielęgnacyjnych zgodnie z 
zakresem jego kompetencji”.
 Ostatecznie powyższa regulacja 
nie znalazła się w podpisanym w 
dniu 28 lutego 2017 roku Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń za-
pobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych 
udzielanych przez pielęgniarkę albo 
położną samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego.

Dlaczego?

 Odpowiedź znajdujemy w przed-
stawionej poniżej opinii do projek-
tu przedmiotowego rozporządzenia, 
którą podało Rządowe Centrum Le-
gislacji.
 ”Przepis § 2 pkt 5 projektu roz-
porządzenia, wprowadzający moż-
liwość zlecenia przez pielęgniarkę 
opiekunowi medycznemu realizacji 
świadczeń zdrowotnych wchodzą-
cych w zakres usług opiekuńczo-
-pielęgnacyjnych, zgodnych z za-

kresem jego kompetencji, nasuwa 
wątpliwości co do zgodności z upo-
ważnieniem ustawowym. Zgodnie z 
art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i 
położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435, 
z późn. zm.) minister właściwy do 
spraw zdrowia określa rodzaj i za-
kres świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i reha-
bilitacyjnych, które mogą być udzie-
lane samodzielnie bez zlecenia lekar-
skiego przez pielęgniarkę i położną. 
Wskazana wyżej kompetencja pielę-
gniarek nie mieści się w zakresie wy-
mienionym w powyższym upoważ-
nieniu. Niezależnie od powyższego 
należy także zauważyć, że przyzna-
nie pielęgniarkom uprawnienia do 
zlecenia osobom wykonującym inne 
zawody medyczne realizacji świad-
czeń zdrowotnych wymagałoby naj-
pierw stosownego rozstrzygnięcia 
ustawodawcy”.

(mm)

Dnia 28 stycznia 2017 roku minister zdrowia powiedział w Radiu Maryja: „Jeśli chodzi o pielęgniarki, to kon-
sekwentnie realizujemy podwyżki pielęgniarek. W tej chwili pielęgniarki w Polsce zarabiają o 800 zł więcej niż 
pod koniec roku 2015”. Zadaliśmy pytanie na portalu: „Czy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, mówiąc o 
płacach pielęgniarek w radiu ojca Rydzyka, powiedział prawdę, półprawdę, czy gówno prawdę?”. Teraz pytania 
w tej sprawie poseł zadaje ministrowi zdrowia oraz premierowi. Cytujemy dosłownie.

Pielęgniarko! Nie waż się „zlecać opiekunowi medycznemu realizacji świadczeń zdrowotnych”. Nie masz do 
tego prawa!

Przedstawiciel prorządowego NSZZ „Solidarność” w Senacie: „W tym 
roku będzie 1200 zł różnicy między pielęgniarką a ratownikiem”. Tak, to 
prawda. Tylko należy sobie zadać pytanie, co dobra zmiana zdziałała w tej 
sprawie przez 1,5 roku, aby rozwiązać problem.  Pamiętamy, że w pierwszej 
kolejności prorządowy NSZZ „Solidarność” postulował... likwidację dodat-
ków dla pielęgniarek brutto brutto. 

Prawda, półprawda, czy...? Ok, to nie wina pielęgniarek!
Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych Pielęgniarstwo 2017 r.

Pielęgniarko nie waż się zlecać...
Pielęgniarstwo 2017


