
Stanowisko nr 19 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 20 czerwca 2018 roku 
 

w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków  
na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 

  

NRPiP po zapoznaniu się z propozycjami przedstawionymi przez Ministra Zdrowia i Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie poprawy warunków pracy i wynagrodzenia pielęgniarek 
i położnych nie akceptuje treści projektu porozumienia, gdyż przekazane propozycje są 
niewystarczające do wyprowadzenia z kryzysu Polskiego Pielęgniarstwa i Położnictwa. 

NRPiP oczekuje, że kwota 1200 zł zostanie włączona do podstawy wynagrodzenia zasadniczego od 
01.09.2018r. i w kolejnych latach zabezpieczane będą środki finansowe na wzrost wynagrodzenia 
pielęgniarek i położnych plus 5 transza od 01.01.2019 r. i kolejne. 

NRPiP podtrzymuje stanowisko Prezydium NRPiP z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Wskaźniki zaproponowane dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych powinny zostać zapisane 
na poziomie: 

 dla pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnej z tytułem magistra 
położnictwa, z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – 2,0 przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku                             
w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS; 

 dla pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnej z tytułem magistra 
położnictwa albo pielęgniarki lub położnej z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
– 1,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS; 

 dla pielęgniarki lub położnej, bez tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – 1,5 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród                   
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS. 

Oczekujemy, że osiągnięcie kwot we wskazanych współczynnikach powinno następować stopniowo 
zgodnie ze wzrostem nakładów na ochronę zdrowia (6% PKB  do roku 2024). 

Uwzględnienie powyższej propozycji wpłynie na poprawę warunków pracy i płacy pielęgniarek                              
i położnych oraz zapewni  bezpieczeństwo zdrowotne polskiego społeczeństwa. 

NRPiP popiera stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie z dnia 13.06.2018r. w sprawie realizacji postulatów poprawy 
warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. 
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