
Oświadczenie złożone 

przez senatora Janusza Pęcherza 

na 30. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 września 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się pielęgniarki, pielęgniarze i położne z tytułem magistra pielę-

gniarstwa i specjalizacją, zatrudnieni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny 

w Kaliszu, z prośbą o pomoc w rozwiązaniu ich problemów wynagrodzeniowych w związku z ostatnimi re-

gulacjami płacowymi obowiązującymi od 1 lipca 2021 r. Osoby te czują się bardzo pokrzywdzone faktem, że 

najbardziej wykwalifikowany ich zdaniem personel pielęgniarsko-położniczy, który powinien być zaszere-

gowany do grupy VII z najniższym wynagrodzeniem 5 tysięcy 478 polskich złotych, został w grupie VIII 

z najniższym wynagrodzeniem wynoszącym 4 tysiące 186 zł. Czują się jak niepotrzebny drogi balast, który 

był dobry, jak podnosił swoje kwalifikacje we własnym czasie, kosztem swoich rodzin i wielu wyrzeczeń, za 

własne pieniądze. Po wielu przeprowadzonych rozmowach, zarówno z wymienioną grupą zawodową, jak 

i dyrektorem szpitala, w którym zatrudnione są te osoby, z przedstawicielami organu prowadzącego szpital 

w Kaliszu oraz kilkoma dyrektorami szpitali w Polsce, borykającymi się z podobnymi problemami, a chcą-

cymi jak najlepiej i zgodnie z prawem je rozwiązać, pojawiły się pytania i wątpliwości, co do których chciał-

bym uzyskać odpowiedzi od Pana Ministra. Mam tych pytań pięć, tylko jedno z nich przedstawię. 

Czy w przypadku gdy z pracownikiem zaszeregowanym do grupy VIII wymienionej w załączniku do 

ustawy w sprawie wynagrodzenia zasadniczego, który po 1 lipca 2021 r. rozwiązał z pracodawcą stosunek 

pracy, a który na dzień 31 maja 2021 r. był zatrudniony u danego pracodawcy, pracodawca zawrze nową 

umowę o pracę i zgodnie z przedstawionymi dokumentami wymagane kwalifikacje na dotychczas zajmowa-

nym stanowisku pracy uzasadniają zaszeregowanie takiego pracownika np. do grupy VII, to tak ustalone 

nowe wynagrodzenie uwzględnia się do wysokości dodatkowych środków, na podstawie których Narodowy 

Fundusz Zdrowia określa współczynniki korygujące, wskazane w rozporządzeniu w sprawie ogólnych wa-

runków? A jeżeli tak, to czy koszt zatrudnienia takiego pracownika zostanie przez Narodowy Fundusz Zdro-

wia zrefundowany? 

Uprzejmie proszę o możliwie szybkie udzielenie mi odpowiedzi.  

Janusz Pęcherz 
 


