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STANOWISKO  

OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, 

na podstawie §6 lit. a Statutu OZZPiP („Celem Związku jest ochrona interesów materialnych, 

socjalnych i zdrowotnych pielęgniarek i położnych”), wobec braku reakcji na wcześniejsze apele 

naszej Organizacji w tej sprawie, żądamy podjęcia natychmiastowej decyzję dotyczącą ustalenia 

zasad wzrostu wynagradzania pielęgniarek i położnych świadczących pracę przy zwalczaniu 

zagrożenia epidemicznego spowodowanego działaniem koronawirusa SARS-Cov-2.  

 

Aktualna sytuacja jest niespotykana na skalę światową. Codzienne informacje przekazywane przez 

Ministerstwo Zdrowia potwierdzają stały wzrost liczby zgonów, zachorowań i osób przebywających 

na kwarantannach. Działa to paraliżująco na wszystkich. Obawa narasta także wśród naszej grupy 

zawodowej, świadomej swoich obowiązków związanych z ratowaniem życia i zdrowia pacjentów. 

Pielęgniarki i położne pracują obecnie w niewyobrażalnie ciężkich warunkach, pod presją czasu, 

ponad siły i w ciągłym stresie, często w odizolowaniu od bliskich.  

 

Dlatego też za bezwzględnie konieczne uważamy przyznanie pielęgniarkom i położnym świadczącym 

pracę przy zwalczaniu epidemii prawa do przynajmniej czasowego wzrostu wynagrodzenia.  

Na ten cel Rząd RP – i to w trybie natychmiastowym – powinien wyasygnować nadzwyczajne 

środki z budżetu Państwa lub stworzyć fundusz celowy, tak by dodatkowo wynagrodzić osoby 

zaangażowane w walkę z COVID-19. Przykładem takich działań są inne kraje europejskie, gdzie 

uznano i doceniono pracę w tak ciężkich dla życia i zdrowia warunkach poprzez przyznanie wzrostu 

wynagrodzenia.  
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Ta kwestia nie może być pozostawiona do samodzielnego uregulowania przez poszczególne 

podmioty, bowiem tylko nieliczni pracodawcy z otrzymanych dedykowanych środków na pokrycie 

ekstraordynaryjnych wydatków przeznaczyli je na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.   

Kwestia ta musi być rozwiązana poprzez wprowadzenie identycznych zasad obligatoryjnie 

obowiązujących wszystkie podmioty lecznicze.  

 

Prosimy o zwrotną odpowiedź w trybie pilnym.  

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

1. Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia 

2. Marlena Maląg -  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
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