
 Jest Pan jednym z niewielu Posłów, który należy do Parlamentarnego Zespołu ds. 

pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej. Nasze Środowisko jest 

ciekawe jak przebiegła Panu praca w wyżej wymienionej Komisji w mijającej kadencji 

Parlamentu. 

Posłowie przynależą do różnych zespołów parlamentarnych, które zajmują się 
ściśle określoną dziedziną. Ja uczestniczę w pracach m.in. Parlamentarnego 
Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej. 
Podczas posiedzeń poruszamy problemy dotyczące pracowników służby 
zdrowia, szukamy skutecznych dla nich rozwiązań, które następnie pomagają  
w dalszej pracy legislacyjnej Sejmu. Spotykamy się z zainteresowanymi 
grupami zawodowymi, aby wsłuchiwać się w zgłaszane postulaty.   
 

 Proszę wymienić według Pana jakie sukcesy lub jakie porażki miał obecny rząd 

w sprawach pielęgniarek i położnych w Polsce. 

Cieszę się niezmiernie, że udało się wypracować podwyżki dla pielęgniarek  
i położnych. Mowa tu o wzroście wynagrodzeń zasadniczych o 1100 zł 
miesięcznie od 1 września 2018 r. oraz o dodatkowe 100 zł od 1 lipca 2019 r. 
Pielęgniarki i położne zdecydowanie zasługują na godziwe wynagrodzenie za 
ciężką pracę jaką wykonują.  

Kolejny sukces dotyczy bardziej naszego regionu. Mianowicie już od tego roku 
na Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile (dawna PWSZ) otwarte 
zostają studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo.  
 

 Czy dokonane zmiany mają wpływ na poziom opieki pielęgniarsko – położniczej dla 

naszych pacjentów? 

Jak już wspomniałem pielęgniarki i położne wykonują ciężką  
i odpowiedzialną służbę. Muszą być przy tym godziwie wynagradzane. Już 
dzisiaj musimy zadbać o to, aby nie brakowało chętnych do podejmowania tego 
szlachetnego zawodu i kształcenia się w tym kierunku. Wierzę, że  
w przyszłości nie zabraknie zdecydowanych osób aby pójść tą drogą. Wzrost 
wynagrodzeń może być przy tym pewną zachętą.  
 

 Pańska ocena pracy samorządu pielęgniarek i położnych w Pile. 

Zdecydowanie wysoko cenię sobie współpracę z samorządem pielęgniarek  
i położnych w Pile. Jestem w stałym kontakcie z nim. Zależy mi na bieżącej 
wymianie spostrzeżeń dotyczących kierunków w jakich powinny zmierzać 
dalsze reformy. Samorząd jest głosem tych wszystkich pielęgniarek  
i położnych, które kochają swój zawód. Dziękuję za ten głos. 
 



 Panie Pośle w minionej kadencji wielokrotnie spotykaliśmy się w placówkach ochrony 

zdrowia naszego regionu, gdzie niewątpliwie wykazał się Pan wielkim zaangażowaniem 

wspierając wiele inicjatyw. Proszę wskazać najważniejsze z nich. 

W minionej kadencji udało się wiele zrobić dla naszego regionu, dla poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Piły i okolic. Warto tu chociażby wspomnieć 
takie inwestycje jak: otwarcie pracowni elektrofizjologii, doposażenie Oddziału 
Intensywnej Terapii i Anestezjologii, remont Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w szpitalu w Pile. W Złotowie udało się otworzyć nowoczesny 
zespół przychodni przy szpitalu powiatowym. Szpitale z naszego regionu 
zostały doposażone o nowe karetki, m.in. Czarnków, Trzcianka, Złotów. 
Uważam, że możemy być zdecydowanie zadowoleni z tego co udało się 
dotychczas zrobić.   

Dziękuję za wywiad 
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PRZEPROWADZIŁ T. BARAN 

 

 

 


