
Oświadczenie złożone 

przez senatora Michała Wojtczaka 

na 75. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 maja 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 

W dniu 19 maja bieżącego roku spotkałem się z przedstawicielkami Komitetu Obrony Pielęgniarek i Po-

łożnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentującymi jednocześnie okręgowe izby pielęgniarek i 

położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Zostałem poinformowany o 

postulatach, jakie zgłasza to środowisko zawodowe, oraz o aktualnej sytuacji służby zdrowia. Nie są to pro-

blemy mi obce, ponieważ pełnię również funkcję przewodniczącego Społecznej Rady Wojewódzkiego Szpi-

tala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. 

Informacje, z którymi się zapoznałem, są bardziej niż wysoce niepokojące. Pomijając kwestię wysokości 

wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, która jest zapewne główną przyczyną trwającego protestu, mój głę-

boki niepokój budzi niepewność, czy obecnie, a zwłaszcza w najbliższej przyszłości, placówki służby zdro-

wia, głównie szpitale, będą w stanie zapewnić pacjentom właściwą opiekę. Liczba pielęgniarek i położnych 

w Polsce na tysiąc pacjentów już teraz jest o połowę mniejsza od średniej europejskiej. Pielęgniarek i położ-

nych odchodzących na emeryturę nie są w stanie zastąpić absolwenci, nawet jeśli wszyscy podjęliby pracę w 

zawodzie. Ponadto programy werbowania polskich pielęgniarek i położnych prowadzone przez inne kraje 

bardzo skutecznie zachęcają osoby nie tylko już pracujące w zawodzie, ale dopiero kształcące się do wyjazdu 

do pracy poza Polskę. 

Nie chciałbym się rozwodzić nad widocznymi i najpewniej będącymi się pogłębiać skutkami obecnej sy-

tuacji, ale trudno nie dostrzegać zagrożeń, jakie dla pacjentów niosą na przykład jednoosobowe (z konieczno-

ści) nocne dyżury pielęgniarskie na dużych oddziałach szpitalnych. Jestem zresztą pewny, że Pani Premier i 

minister zdrowia zna je i rozumie wystarczająco dobrze. 

W trosce nie tylko o sytuację zawodową pielęgniarek i położnych, ale bardziej może o prawidłową opiekę 

i bezpieczeństwo pacjentów proszę o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Czy istnieje albo przygotowywany jest program poprawy sytuacji materialnej pielęgniarek i położnych? 

2. Czy rząd ma plan zachęty do podejmowania kształcenia w tych zawodach? 

3. Czy istnieje długofalowy program poprawy wskaźnika opieki pielęgniarskiej, przybliżający Polskę 

choćby do przeciętnej europejskiej? 

Z wyrazami szacunku 

Michał Wojtczak 

 

 




