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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Panie Ministrze! 
Mając na uwadze uzasadnione postulaty pielęgniarek i położnych oraz kierując się słusznym interesem te-

go środowiska, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do 
wprowadzenia w życie zmian dotyczących sposobu ustalania norm zatrudnienia oraz minimalnego wynagro-
dzenia dla pielęgniarek i położnych. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i po-
łożnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami nie uwzględniają czasów bezpośrednich 
i pośrednich. Nie dają również możliwości wyliczania norm zgodnie z już sprawdzoną metodologią. W prak-
tyce oznacza to konieczność ciągłego monitorowania i liczenia czasów według rodzaju świadczeń realizowa-
nych na rzecz pacjentów. W związku z dużym obciążeniem pracą na zmianie i dużą liczbą pacjentów, po 
analizie opracowania metodologicznego przygotowanego przez ministerialny zespół do spraw norm, należy 
stwierdzić, że system ten jest niesprawiedliwy, a co więcej bezzasadny. 

Należy również przychylić się do postulatów środowiska pielęgniarek i położnych dotyczących określenia 
minimalnej płacy, niezależnie od miejsca wykonywania świadczeń medycznych. Zmiany te są konieczne ze 
względu na istniejące i pogłębiające się dysproporcje w wynagradzaniu pielęgniarek i położnych w zależno-
ści od regionu kraju i miejsca udzielania świadczeń. Taki stan rzeczy rodzi niezadowolenie, a przede wszyst-
kim poczucie niesprawiedliwości społecznej. Ten problem został zauważony już dawno i mówi się o potrze-
bie ujednolicenia wynagrodzeń tej grupy zawodowej na terenie całego kraju. 

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zainteresowanie się tymi proble-
mami i podjęcie stosownych działań, a także poinformowanie mnie o planowanych czynnościach. 

Czy ministerstwo uwzględnia potrzebę zmian we wspomnianych obszarach? Czy są już podejmowane ja-
kieś działania w kierunku zmiany, a jeśli tak, to jakie? Jakiej są propozycje w sprawie wysokości minimalne-
go wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych? 

Na uwzględnienie których spośród wymienionych postulatów mogą liczyć pielęgniarki i położne, a któ-
rym odmawia się zasadności i z jakich powodów? Na jakim etapie znajdują się obecnie prace zmierzające do 
realizacji omawianych propozycji? Kiedy najwcześniej można liczyć na wprowadzenie w życie proponowa-
nych zmian? 
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