
Poseł Elżbieta Gelert (PO):

Odnośnie do współczynników myślę, 
że na ten temat będą się wypowiadać 
inni. Powiem Państwu tylko jedno. 
Nie wiem, czy 2500 zł – bo taka ma 
być najniższa płaca dla pielęgniarek 
bez specjalizacji i studiów, czyli tych 
pielęgniarek, których jest około 70% 
w zawodzie – przyciągnie pielęgniar-
ki do tego zawodu i czy faktycznie 
możemy mówić, że tym załatwimy 
sprawę chęci pracy narybku pielę-
gniarskiego. Nie wspominam już o 
lekarzach, bo to jest następna kwestia. 
To zapewne również nie przyciągnie 
pracowników.

I następna sprawa. Tu nie jest porusza-
na sprawa zawodów niemedycznych, 
których pracownicy są nierozerwalną 
częścią każdego zakładu opieki zdro-
wotnej. Zawsze mówi się, że pracow-
nik „niebiały” powinien mieć nieco 
niższą grupę niż pra-
cownik z personelu 
medycznego. Jak 
w takim razie usta-
wić wynagrodzenia 
personelu nieme-
dycznego, jeżeli 
pielęgniarka ma za-
rabiać 2500 zł? Czy 
wtedy pracownicy 
centralnej steryli-
zacji, sprzątający, 
kuchni, administra-
cji, kadr itd. mają 
mieć jeszcze poniżej 
tych 2500 zł? Jest to 
chyba postawione na głowie, a do tych 
2500 zł mają dojść w roku 2021, kie-
dy najniższa płaca będzie wynosić… 
proszę? Tak, 2500 zł to będzie wtedy 
najniższa płaca. Oczywiście potem 
zaczyna to wzrastać, bo już nie bierze 
się 3900 zł… Poprosiłabym o odpo-
wiedź na te pytania.

Poseł Zbigniew Pawłowicz (PO):

Dziękuję, Panie przewodniczący. Pa-
nie przewodniczący, Pani minister, 
moje pytania dotyczą grupy zawodo-
wej pielęgniarek. W wykazie, który 
jest dołączony do ustawy, gdzie są 
wyszczególnione grupy zawodowe, 
odnośnie do pielęgniarek są trzy gru-
py zawodowe. (...) Pytanie jest bardzo 
proste – co z pielęgniarką, która skoń-
czy studia, ma tytuł magistra, a nie ma 
specjalizacji? Podobnie, jak z leka-
rzem? W punkcie 3 jest wymieniony 
lekarz albo lekarz dentysta bez specja-
lizacji. Dlaczego nie ma pielęgniarki 
magistra bez specjalizacji?

Następne pytanie. Co z pielęgniarka-
mi, które ukończyły studia wyższe 
na poziomie licencjatu? Nie ma 
takiej grupy zawodowej. 
Co z pielęgniarkami, 
które nie mają spe-
cjalizacji? Mówię 
o pielęgniarkach 
i położnych. 
Przepraszam, 
mówię w skró-
cie, ale dotyczy 
to oczywiście obu 
grup zawodowych. 
Czyli, uważam, że te 
grupy zawodowe pielę-
gniarek powinny być bardziej rozbu-
dowane i uszczegółowione. Dziękuję.

Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz 
(PSL):

Dajmy sobie teraz szansę na zadanie 
pytania. Po pierwsze: czy nie obawia-

ją się Państwo, czy Pani minister się 
nie obawia, że dojdzie do konfliktu 
pomiędzy pielęgniarkami (z uwagi 
na to, że najważniejszym elementem 
podziału pomiędzy różne grupy pielę-
gniarek, położnych i pielę-
gniarzy jest uzyskanie 
tytułów zawodo-
wych, zdobycie 
o k r e ś l o n e g o 
wykształcenia, 
a nie doświad-
czenie)?Czy nie 
planują Państwo 
– może jeszcze 
na etapie prac par-
lamentarnych – wpro-
wadzenia zmian, które 
będą niwelować tę dysproporcję 
płacową w zależności od wykształce-
nia, a nie doświadczenia, bo jest 14% 
różnicy pomiędzy wynagrodzeniem 
pielęgniarki a pielęgniarki ze specjali-
zacją i 43% w stosunku do pielęgniar-
ki z tytułem magistra i specjalizacją?
I trzecia rzecz. Które organizacje 

pracodawców lub organizacje związ-
kowe, oczywiście reprezentatywne 
– chodzi mi w pierwszej kolejności 

o partnerów społecznych, 
poparły tę ustawę i które 

samorządy zawodo-
we – pielęgniarek i 
położnych, lekarzy 
i fizjoterapeutów – 
poparły tę ustawę? 
Bardzo proszę o 
wyliczenie wszyst-

kich organizacji, któ-
re poparły tę ustawę. 

Dziękuję bardzo.

Sekretarz stanu w MZ Józefa 
Szczurek-Żelazko:

Ponieważ pani poseł Gelert powo-
ływała się na wynagrodzenie dla 
pielęgniarki na poziomie 2500 zł, 
chciałabym wyjaśnić, że takie wy-
nagrodzenie – 2480 zł – będzie obo-

wiązywać do 2019 r. 
Jest to droga dojścia. 
Natomiast docelowo, 
w wyniku tej regulacji 
w 2021 r. pielęgniarka 
ze średnim wykształ-
ceniem powinna mieć 
wynagrodzenie zasad-
nicze nie mniejsze niż 
3200 zł plus oczywi-
ście wszystkie dodatki, 
które będą jej przysłu-
giwać ustawowo. To 
były pytania pani poseł 
Gelert. Przejdę do ko-
lejnych.

Pan poseł Pawłowicz pytał o pielę-
gniarki. W projekcie ustawy znajdują 
się trzy kategorie propozycji wzro-
stu wynagrodzenia dla pielęgniarek 

– pielęgniarka z wyższym 
wykształceniem i specja-

lizacją, pielęgniarka ze 
średnim wykształce-
niem i specjalizacją 
i pielęgniarka ze 
średnim wykształ-
ceniem bez specja-
lizacji. Głównym 

założeniem projekto-
dawców było to, aby 

gratyfikować te osoby, 
których kompetencje są nie-

zbędne ze względu na pracę na kon-
kretnych stanowiskach. Chcielibyśmy 
docenić pielęgniarki, które mają spe-
cjalizację, ponieważ te osoby – zgod-
nie chociażby z rozporządzeniami 
„koszykowymi” – są wskazywane 
jako osoby wymagane przy udzielaniu 
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Pytanie 3.
29 lipca 2017

Pani
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz stanu
Ministerstwo Zdrowia

W związku z pismem nr BPP.0620.882.2017.JR z dnia 27 lipca 2017 roku, 
stanowiącym odpowiedź na pismo z dnia 5 lipca 2017 roku, uprzejmie proszę 
o podanie wykazów:

1. stanowisk pielęgniarki lub położnej, na których wymagane jest posiadanie 
wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położ-
nictwo oraz specjalizacji,

2. stanowisk pielęgniarki lub położnej, na których nie jest wymagane posia-
danie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo, ale wymagane jest posiadanie specjalizacji,

3. stanowisk pielęgniarki lub położnej, na których nie jest wymagane posia-
danie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo oraz nie jest wymagane posiadanie specjalizacji.

Odpowiedź ministerstwa zdrowia
3 sierpnia 2017

Mariusz Mielcarek
„Portal i Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych”

Szanowny Panie Redaktorze!

Uprzejmie informuję, że Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych – dalej: „ustawa z dnia 
8 czerwca 2017 r.” - została opublikowana 1 sierpnia br. i wejdzie w życie z 
upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.

W załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. określone zostały współ-
czynniki pracy służące do obliczenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego dla poszczególnych grup zawodowych. Wskazane grupy zawodowe 
zostały w załączniku do ustawy podzielone według kwalifikacji wymaganych 
na zajmowanym przez pracownika stanowisku. Zaszeregowanie pracownika 
wykonującego zawód medyczny do grupy zawodowej wymienionej w załączni-
ku do ww. ustawy zależeć będzie zatem od tego, jakich kwalifikacji oczekuje od 
pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku pracodawca, czyli pod-
miot leczniczy.

Pracodawca ma przy tym, co do zasady, możliwość samodzielnego decydowa-
nia o tym, jakie wymogi mają spełniać osoby zatrudnione w podmiocie leczni-
czym przez niego zarządzanym, pod warunkiem, że zapewni udzielanie świad-
czeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz 
spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach (art. 17 
ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1638).

W przypadku podmiotów leczniczych, które posiadają kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, znaczenie będą miały również wymogi wynikające z 
kontraktu z publicznym płatnikiem, a które dotyczą zapewnienia udzielania 
poszczególnych świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wskazane w 
kontrakcie kwalifikacje.

Dla grupy podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami zostały na-
tomiast określone kwalifikacje wymagane na poszczególnych rodzajach sta-
nowisk w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach sta-
nowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 
Nr 151, poz. 896).

Nowa ustawa o wynagrodzeniach
Kilka pytań redakcji Portalu

Pielęgniarek i Położnych i odpo-
wiedzi Ministerstwa Zdrowia
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Poseł w Sejmie: jest to 
chyba postawione na głowie

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych

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.

Uważam, że te grupy zawo-
dowe pielęgniarek powinny 
być bardziej rozbudowane i 
uszczegółowione. 

Nie wiem, czy 2500 zł 
przyciągnie pielęgniar-

ki do tego zawodu i czy 
faktycznie możemy mówić, 
że tym załatwimy sprawę 

chęci pracy narybku pie-
lęgniarskiego.


