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LIST OTWARTY
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH REGIONU MAZOWIECKIEGO
I OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W:
CIECHANOWIE, OSTROŁĘCE, PŁOCKU, RADOMIU, SIEDLCACH, WARSZAWIE

Działając

w

imieniu

Regionu

Mazowieckiego

Ogólnopolskiego

Związku

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w
Ciechanowie,

Ostrołęce,

Płocku,

Radomiu,

Siedlcach,

Warszawie,

zrzeszających

najliczniejszą grupę wśród zawodów medycznych wnosimy o poparcie naszych działań
dotyczących poprawy warunków pracy i wynagrodzeń.
Propozycja nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych przygotowana przez Ministra
Zdrowia i procedowana obecnie w Senacie RP nie spełnia oczekiwań pracowników medycznych.
Pomimo działań podjętych przez przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, prób nawiązywania
dialogu, zgłaszania zdań odrębnych, poszukiwania alternatywnych rozwiązań, obrazowania
stanu rzeczywistości i wynikającej z niej problemów, rządzący pozostają obojętni wobec
przedstawianych argumentów

i coraz trudniejszej sytuacji kadrowej w naszych grupach

zawodowych.
Zgodnie z zapisem art. 68 Konstytucji RP obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej,
władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych.

Rząd dbający o obywateli powinien zadbać również o to, aby system ochrony zdrowia był
sprawny, a pracujący w nim ludzie byli odpowiednio docenieni i wynagradzani. W Polsce dzieje
się zupełnie odwrotnie: Rząd i Sejm złymi warunkami pracy i płacy zniechęca pielęgniarki i
położne do zatrudniania się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
pogarszając w ten sposób zarówno dostępność jak i jakość opieki zdrowotnej.
Zawody pielęgniarki i położnej są deficytowe na rynku pracy z tendencją do pogłębiania się
zapaści wiekowej, średnia wieku pielęgniarek wynosi ponad 53 lata, a położnych ponad 51 lat.
Co roku zwiększa się liczba pielęgniarek i położnych nabywających uprawnień emerytalnych ,tj.
około 10 500 osób. W obecnej, już dramatycznej sytuacji kadrowej 70 tysięcy pielęgniarek i
położnych pracujących w systemie ma powyżej 61 lat. Stanowi to 1/4 wszystkich zatrudnionych
i ich odejście oraz definitywne zakończenie pracy w ochronie zdrowia spowoduje zmniejszenie
dostępności do świadczeń zdrowotnych to może spowodować konieczność zamknięcia około
280 szpitali w Polsce.
Jeżeli zapisy proponowane przez Ministra Zdrowia wejdą w życie, nastąpi drastyczne odejście
pielęgniarek i położnych z systemu ochrony zdrowia, absolwenci uczelni kształcących
pielęgniarki i położne nie podejmą pracy w zawodzie, ponownie nasili się emigracja zarobkowa
a osoby już pracujące w naszych zawodach będą szukać atrakcyjniejszego wynagrodzenia za
prace lżejszą i mniej odpowiedzialną.
Marginalizowanie i lekceważenie warunków pracy pielęgniarek i położnych stanowi realne
zagrożenie dla pacjentów. Według badań przeprowadzonych przez Międzynarodową Radę
Pielęgniarek brak zaledwie jednej pielęgniarki na danej zmianie na oddziale szpitalnym
powoduje wzrost zgonów o 7%. Jesteśmy przekonani, że do zatrważającej w Polsce
nadumieralności (w tej dziedzinie wiedziemy niechlubny prym w Europie) w okresie pandemii
COVID-19 przyczyniło się zawieszenie przez Ministerstwo Zdrowia norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych (które i tak były dotąd – dosłownie - minimalne). Pacjenci są
pozostawieni sami sobie. Czy na tym zależy rządzącym ?
Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych w Polsce należy do jednych z najniższych w krajach
Unii Europejskiej. Procedowana obecnie nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
przygotowana

przez

Ministra

Zdrowia

Adama

Niedzielskiego,

zmieniająca

zasady

wynagradzania pielęgniarek i położnych nie realizuje przyjętej przez Rząd Wieloletniej polityki
państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa, jak również Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r.

zawarte pomiędzy MZ i NFZ, a OZZPiP i NIPiP i w niedługim czasie doprowadzi do zniszczenia
naszych zawodów. Przyznanie osobom z kilkudziesięcioletnim stażem pracy wynagrodzenia
zasadniczego na poziomie o kilkaset złotych niższym niż średnia krajowa, nie uznając tym
samym

ich

posiadanych

kwalifikacji

zawodowych,

doświadczenia

zawodowego,

odpowiedzialności, decyzyjności, wysiłku fizycznego i ponoszonego ryzyka zawodowego jest
dla naszych zawodów "policzkiem" i stanowić będzie bezpośredni impuls do odejścia z zawodu.
Absolwenci pielęgniarstwa i położnictwa dalej zasilać będą kadry w zakładach opieki
zdrowotnej za granicą. Przypominamy: pielęgniarka i położna to zawody SPECJALISTYCZNE i
właśnie w taki sposób powinny być wynagradzane.
Poprawa sytuacji pielęgniarek i położnych w systemie ochronie zdrowia może nastąpić poprzez
wprowadzenie do projektu zmiany ustawy następujących postulatów:
Pilne określenie nowego podziału grup zawodowych.
Podniesienie wartości współczynników pracy, tak aby najniższy poziom wynagrodzenia
zasadniczego w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych wynosił od 1 lipca 2021 r. co
najmniej równowartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w danym roku
ogłoszonego przez Prezesa GUS.
Zagwarantowanie środków finansowych dla pielęgniarek i położnych (około 20 tysięcy)
wykonujących zawód w formie umów cywilnoprawnych, których obecny projekt ustawy nie
gwarantuje.
Zastąpienie w załączniku do ustawy zapisu „wymagane kwalifikacje” na „posiadane
kwalifikacje” na danym stanowisku pracy.
Dodanie w ustawie zapisu nakładającego na pracodawców obowiązek automatycznego
podniesienia wynagrodzenia zasadniczego w przypadku podniesienia kwalifikacji zawodowych.
Wprowadzenie zabezpieczeń ustawowych w zakresie finansowania wzrostów wynagrodzeń dla
podmiotów leczniczych (pracodawców).
Nowelizacja ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych w art.
19 ust. 1 pkt 1 w ten sposób, aby zagwarantować pielęgniarkom i położnym wynagrodzenie
zasadnicze w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie zasadnicze, określone w umowie o
pracę aktualne na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz wszystkie inne dodatkowe składniki
wynagrodzenia wypłacane i finansowane na podstawie przepisów przejściowych OWU.
Uznanie pielęgniarkom i położnym każdego innego wykształcenia wyższego mającego
zastosowanie w ochronie zdrowia, np. zdrowie publiczne, promocja zdrowia i edukacja
zdrowotna, opieka paliatywna itd., tak jak ma to miejsce w przypadku innych zawodów.
Odebrane przez pielęgniarki i położne wykształcenie musi zostać zakwalifikowane we

współczynnikach pracy odpowiednio tak, jak dzieje się to w przypadku absolwentów studiów
pielęgniarskich.
Rząd RP najprawdopodobniej zapomniał o przyjętym przez siebie dokumencie „Polityka
Wieloletnia Państwa na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, która
kompleksowo określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość,
bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów.
Oczekujemy pilnej realizacji zapisów "Polityki" poprzez natychmiastowe działania władz
zmierzające do:
•

poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych;

•

określenia ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia

•

określenia faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony
zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. Mieszkańców;

•

wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych
realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;

•

wypracowania mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z
Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania;
PAŃSTWO WOJEWODOWIE WŁACZCIE SIĘ W RATOWANIE NASZYCH
ZAWODÓW I POLSKICH PACJENTÓW!
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Przewodnicząca OZZPiP Regionu Mazowieckiego

Małgorzata Tokarska

Longina Kaczmarska

Przewodniczący ORPiP: w Ostrołece
Janusz Grzegorczyk
Przewodnicząca ORPiP: w Płocku
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