
Poseł Zbigniew Pawłowicz (PO):

Dziękuję bardzo. Panie Przewod-
niczący, Pani 
minister, dzię-
kuję serdecznie 
za odpowiedź, 
chociaż ona 
była odpowie-
dzią bardzo 
ogólną i nie-
precyzyjną na 
moje pytanie. 
Pani minister 
w swojej wy-
powiedzi użyła 
określenia „pie-
lęgniarka z wy-
kształceniem wyższym”, natomiast 
w projekcie ustawy jest zapis kon-
kretny „pielęgniarka z tytułem magi-
stra”. To jest zasadnicza różnica.
W związku z tym, Pani minister, 
mam trzy konkretne pytania. Czy 
pielęgniarka z tytułem magistra, 
bez specjalizacji, będzie włączona 

do grupy pod numerem 9 – „Pielę-
gniarka lub położna bez specjaliza-
cji”? Czy pielęgniarka po studiach 

wyższych, z licencjatem, ze specja-
lizacją, będzie włączona do grupy 
ósmej – „Pielęgniarka albo położna 
ze specjalizacją”? Trzecie pytanie: 
czy pielęgniarka mająca licencjat, 
bez specjalizacji, będzie włączo-
na do grupy dziewiątej? Proszę o
 precyzyjną odpowiedź.

Poseł Elżbieta Gelert (PO):
I grupa dziesiąta. Jeżeli w to będą 
włączeni opiekunowie, których po-

stawi Pani na równi z pie-
lęgniarkami bez specjali-
zacji, to chyba jest to jakaś 
nieścisłość. Po prostu, jest 
ten sam wskaźnik 0,64 – 
pielęgniarka i położna bez 
specjalizacji. Czyli wszy-
scy są wrzuceni do jed-
nego worka, a przecież w 
przypadku opiekuna me-
dycznego jest to inny tryb 
wykształcenia niż pielę-
gniarskie, przynajmniej na 
dzień dzisiejszy.

Sekretarz stanu w MZ Józefa 
Szczurek-Żelazko:

Szanowny Panie przewodniczący… 
Pozwolą Państwo, że będę po kolei 
odpowiadać na zadawane pytania. 
Pierwsze pytanie dotyczyło umiej-
scowienia grupy zawodowej pielę-
gniarek w tabeli. Wątpliwości pana 
posła związane były z interpreta-
cją, w której grupie pracowników 
powinny się znaleźć pielęgniarki z 
wykształceniem wyższym, z licen-
cjatem, z wykształceniem średnim 
itd. Myślę, że tabela szczegółowo to 
opisuje, bo w punkcie 7 tabeli jest 
wyraźnie zaznaczone – pielęgniarka 
lub położna z tytułem magistra i ze 
specjalizacją, a takich pielęgniarek 
mamy w kraju 11128 na etatach. 
Te panie, które mają wykształcenie 
wyższe magisterskie – bo mówimy 
w tej chwili o wyższym wykształce-
niu magisterskim…

Przewodniczący - poseł Bartosz 
Arłukowicz (PO):

Pani minister, przepraszam. Proszę o 
ciszę na sali.

Sekretarz stanu w MZ Józefa 
Szczurek-Żelazko:
…otrzymają…
Przewodniczący - poseł Bartosz 
Arłukowicz (PO):

Nie, jeszcze nie ma ciszy, Pani mini-
ster. Proszę o ciszę na sali.
Sekretarz stanu w MZ Józefa 
Szczurek-Żelazko:
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Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych
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R E K L A M A

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. swym 
zakresem obejmuje wszystkie podmioty lecznicze, bez względu na ich formę 
prawną, źródło finansowania i posiadanie zawartego kontaktu z NFZ. Nie ma 
przy tym aktu prawnego, określającego nazwy stanowisk i kwalifikacje wyma-
gane od pracowników na poszczególnych stanowiskach, który by obowiązywał 
wszystkie podmioty lecznicze.

Nie jest również prowadzony wykaz stanowisk tworzonych w podmiotach lecz-
niczych i wymaganych kwalifikacji od pracowników zajmujących te stanowiska.

Z poważaniem
/-/ Milena Kruszewska

Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia

Pytanie 4.
17 sierpnia 2017

Pani
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz stanu
Ministerstwo Zdrowia

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 8 czerwca 2017 roku ustawy 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie sposobu zaszeregowania za-
wodu pielęgniarki i położnej wobec innych zawodów medycznych.
W przedmiotowej ustawie poszczególnym zawodom medycznym przypisano 
współczynniki pracy, przy czym najniższy z nich - w wysokości 0,64 - przypisa-
no zawodom pielęgniarki i położnej – osobie z tytułem pielęgniarki, licencjata 
pielęgniarstwa/położnictwa, magistra pielęgniarstwa/położnictwa.

Współczynnik w tej samej wysokości przypisano dziesiątej grupie zawodowej, 
obejmującej "fizjoterapeutę albo innego pracownika wykonującego zawód me-
dyczny inny niż określony w lp. 1-9, wymagający średniego wykształcenia".

Wobec powyższego proszę o podanie wykazu grup zawodowych, które miesz-
czą się w definicji: "innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny 
niż określony w lp. 1-9, wymagający średniego wykształcenia".

Odpowiedź ministerstwa zdrowia
22 sierpnia 2017

Mariusz Mielcarek
„Portal i Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych”

Szanowny Panie Redaktorze,

w nawiązaniu do Pana pytań przekazuję poniższe informacje.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1473), dalej zwana ustawą z 
dnia 8 czerwca 2017 r., w załączniku określa 10 grup zawodowych pracowni-
ków wykonujących zawód medyczny oraz współczynniki pracy służące do ob-
liczenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych 
grup zawodowych.

Zaszeregowanie pracownika wykonującego zawód medyczny do konkretnej 
grupy zawodowej należy do kompetencji pracodawcy, który określa kwalifi-
kacje wymagane na konkretnym stanowisku pracy. Pracodawca ma przy tym, 
co do zasady, możliwość samodzielnego decydowania o tym, jakie wymagania 
mają spełniać osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach pracy w 
podmiocie leczniczym przez niego zarządzanym, pod warunkiem, że zapewni 
udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód 
medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych 
przepisach (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej). Dla grupy 
podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami kwalifikacje wymagane 
na poszczególnych rodzajach stanowisk zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896). W przy-
padku podmiotów leczniczych, które posiadają kontrakt z Narodowym Fun-
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Poseł w Sejmie: Przecież niszczycie 
w ten sposób magistrów...

Poniżej publikujemy fragmenty dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 7 czerwca 2017 roku. 
Dyskusja dotyczyła sposobu wynagradzania pielęgniarek i położnych, który został zaproponowany w  ustawie o 
sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne za-
trudnionych w podmiotach leczniczych.
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