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Warszawa, 19.05.2021 r. 

ZK-882/VII/2021  

 

Posłowie na Sejm RP 

 

LIST OTWARTY 

DO POSŁÓW NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zrzeszającego największą 

medyczną grupę zawodową polskich pielęgniarek i położnych, zwracamy się z apelem: 

PANIE I PANOWIE POSŁOWIE,  

POMÓŻCIE ZMIENIĆ ZŁĄ USTAWĘ NIEDZIELSKIEGO, URATUJCIE NASZE ZAWODY! 

NIE POPIERAJCIE NOWELIZACJI USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA 

PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH, KTÓRA MA WKRÓTCE TRAFIĆ POD OBRADY SEJMU, BEZ POPRAWEK, KTÓRE 

SĄ KLUCZOWE DLA OCHRONY ZDROWIA!  

Nowelizacja przygotowana przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, zmieniająca zasady wynagradzania 

pielęgniarek i położnych nie licuje z polityką Rządu RP, lekceważy stan polskiego pielęgniarstwa i położnictwa, 

a w niedługim czasie doprowadzi do zniszczenia naszych zawodów. 

W ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia trwały prace nad propozycjami 

zmian ustawy z 8 czerwca 2017 roku, które od początku były oparte na błędnych założeniach. Ogólnopolski 

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, jako organizacja zrzeszona w Forum Związków Zawodowych,  

nie akceptował proponowanych przez Ministerstwo zapisów tego projektu ustawy i zgłaszał liczne uwagi  

i zastrzeżenia. 

Marginalizowanie i lekceważenie realnych problemów zgłaszanych na spotkaniach z Ministrem Zdrowia, jego 

chaotyczne i niemerytoryczne działania w krótkim czasie doprowadzą do upadku naszych zawodów, 

a w konsekwencji jeszcze większej zapaści systemu ochrony zdrowia. 

Minister pozostał głuchy na nasze argumenty, że określanie minimalnego wynagrodzenia nie może być oparte 

jedynie na wykształceniu, ale powinno być wyliczone w oparciu o wartościowanie pracy, czyli doświadczenie, 

odpowiedzialność, warunki środowiska pracy, wysiłek psychofizyczny, złożoność pracy. 

Zawód pielęgniarki jest już od kilkunastu lat zawodem deficytowym, a niedobory personelu coraz bardziej się 

pogłębiają. Co roku z systemu ochrony zdrowia ubywa około 7 500 pielęgniarek i położnych. Jeśli zapisy zapisy 

proponowane przez Ministra Zdrowia wejdą w życie, odpływ personelu z systemu ochrony zdrowia stanie się 

jeszcze większy. Absolwenci nie podejmą pracy w zawodzie, a osoby już pracujące w naszych zawodach będą 

szukać atrakcyjniejszego wynagrodzenia za prace lżejszą i mniej odpowiedzialną.  

W trakcie prac w Sejmie nad tą złą ustawą ministra Niedzielskiego, każdy parlamentarzysta popierający swoim 

głosem jej zapisy w brzmieniu przedłożonym Sejmowi, przyczyni się do pogorszenia stanu polskiego 

pielęgniarstwa i położnictwa oraz przyspieszy upadek tych podstawowych zawodów polskiego systemu ochrony 

zdrowia. 

POMÓŻCIE URATOWAĆ NASZE ZAWODY!  NIE POPIERAJCIE ZŁEJ USTAWY NIEDZIELSKIEGO! 
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Jeśli jesteście Państwo życzliwi dla środowiska medycznego, prosimy o zainteresowanie  

się problemami naszej grupy zawodowej, a w trakcie procedowania ustawy pomóżcie nam poprzez 

zgłoszenie poprawek poselskich, które w sposób spójny i logiczny zabezpieczą postulaty zgłaszane 

przez grupę zawodową pielęgniarek i położnych:  

1. Pilne określenie grup zawodowych. 

2. Podniesienie wartości współczynników pracy. 

3. Wykreślenie w załączniku do ustawy zapisu „wymagane” na danym stanowisku pracy. 

4. Dodanie w ustawie zapisu nakładającego na pracodawców obowiązek automatycznego 

podniesienia wynagrodzenia zasadniczego w przypadku podniesienia kwalifikacji 

zawodowych. 

5. Wprowadzenie zabezpieczeń ustawowych w zakresie finansowania wzrostów wynagrodzeń 

dla podmiotów leczniczych (pracodawców). 

6. Nowelizacja ustawy z dnia 27-11-2020r. 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.  

7. 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.  
 

 

W załączeniu: 

1. Pismo FZZ z dnia 29-06-2020 w sprawie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia pracowników medycznych.  

2. Pismo FZZ z dnia 09-10-2020 w sprawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

pracowników medycznych (na Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia). 

3. Stanowisko FZZ z dnia 15-02-2021r. w sprawie nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach, 

4. Pismo OZZPiP z dnia 01-03-2021r. znak ZK-454/VII/2021 do Premiera i MZ w sprawie propozycji MZ  

z dnia 26-02-2021r. podniesienia współczynników pracy. 

5. Pismo OZZPiP z dnia 11-03-2021r. znak ZK-541/VII/2021 do MZ, Premiera RP, Prezesa PiS i innych  

w sprawie oceny propozycji MZ podniesienia współczynników pracy i konsekwencji dla pracodawców 

oraz pominięcia znacznej części pielęgniarek. 

6. Zdanie odrębne FZZ i uzasadnienie do Stanowiska Zespołu z dnia 17-03-2021r. (od tego momentu  

tj. zagłosowania przeciw i złożenia zdania odrębnego FZZ i OZZPiP powinno formalnie przestać 

monitorować autorskie zmiany MZ w ustawie). 

7. Pismo FZZ z dnia 06-04-2021r. – uwagi i zastrzeżenia do projektu ustawy o najniższym wynagrodzeniu. 

8. Pismo FZZ z dnia 09-04-2021r. - uwagi i zastrzeżenia do poprawionego projektu ustawy uzasadnienia  

i OSR ustawy o najniższych wynagrodzeniach i ochronie praw nabytych. 
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9. Pismo OZZPiP z dnia 19-05-2021 znak ZK-881/VII/2021 w sprawie przedstawienia problemów grupy 

zawodowej pielęgniarek i położnych w zw. z siłowym procedowaniem przez MZ nowelizacji ustawy  

z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. t.j. z 2020 poz. 830). 

 

     Za Związek 
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