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Wynagrodzenia pielÚgniarek wbPolsce
wblatachb2010–2014
Zofia Skrzypczak*, Józef Haczyñski**
Wynagrodzenia pielÚgniarek od lat budzÈ kontrowersje. Celem niniejszego opracowania jest
analiza zmian poziomu wynagrodzeñ pielÚgniarek wbPolsce wblatach 2010–2014, przeprowadzona na bazie dostÚpnych danych statystycznych. W analizowanym okresie tempo wzrostu
wynagrodzeñ pielÚgniarek byïo najniĝsze, zarówno wbporównaniu zbprzeciÚtnymi pïacami osób
pracujÈcych wbpodmiotach gospodarczych zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób, jak ibpïacami pracowników pozostaïych zawodów medycznych. Po uwzglÚdnieniu stopy inflacji zaobserwowano
wblatach 2010–2014 spadek pïacy realnej pielÚgniarek ob2,3%.
Dane pochodzÈce zbróĝnych ěródeï pokazujÈ istotne róĝnice poziomu Ăredniej pïacy brutto
pielÚgniarek. Konieczne jest zatem przeprowadzenie kompleksowych ibwiarygodnych badañ
dotyczÈcych wynagrodzeñ pracowników sïuĝby zdrowia.
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Nurses Wages in Poland in 2010–2014
Nurses wages are controversial for years. The aim of the study was to analyze changes in
the level of nurses wages in Poland in 2010–2014 based on available statistical data. In the
analyzed period, the nurses salaries growth rate was the lowest, both in comparison with the
average wages of people working in entities employing more than 9 persons and with wages
of employees of other medical professions. After taking into account the inflation rate, 2.3%
of decline in real nurses wages was observed in 2010–2014.
Data from different sources show significant differences in the level of average nurses gross
wages. It is therefore necessary to conduct comprehensive and reliable study on the salaries
of workers in medical profession in Poland.
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1. Wprowadzenie
Koszty zapewnienia nowoczesnej opieki
zdrowotnej wykazujÈ staïÈ tendencjÚ wzrostowÈ, co wbznaczny sposób obciÈĝa finansowo zarówno budĝet pañstwa, jak ibsamych
obywateli. JednÈ zb istotnych skïadowych
tych kosztów sÈ wydatki zwiÈzane zbwynagrodzeniami pracowników sektora ochrony
zdrowia. Wynagrodzenia pracowników
sïuĝby zdrowia wbPolsce od wielu lat wywoïujÈ duĝe emocje wĂród samych zainteresowanych, kadry zarzÈdzajÈcej wbochronie
zdrowia, abtakĝe wbsamym spoïeczeñstwie.
Sïuĝba zdrowia wbPolsce boryka siÚ zbwieloletnim narastajÈcym niedofinansowaniem,
co wb oczywisty sposób przekïada siÚ na
poziom pïac pracowników tego sektora.
PielÚgniarki stanowiÈ najwiÚkszÈ grupÚ
zawodowÈ wbpolskim systemie opieki zdrowotnej. Zawody pielÚgniarki ib poïoĝnej sÈ
samodzielnymi zawodami medycznymi,
których istotÈ jest udzielanie Ăwiadczeñ
zdrowotnych, ab takĝe nauczanie zawodu,
prowadzenie prac naukowo-badawczych,
kierowanie ib zarzÈdzanie zespoïami pielÚgniarek ib poïoĝnych oraz praca na innych
stanowiskach zwiÈzanych zb udzielaniem
Ăwiadczeñ zdrowotnych (zob. Ustawa
zbdnia 15 lipca 2011 roku obzawodach pielÚgniarki ibpoïoĝnej).
WysokoĂÊ wynagrodzeñ pielÚgniarek
ib poïoĝnych ustalana jest przez pracodawcÚ, co zostaïo potwierdzone wb odpowiedzi Sekretarza Stanu wb Ministerstwie
Zdrowia na interpelacjÚ poselskÈ dotyczÈcÈ wynagrodzeñ wbtej grupie zawodowej
(Interpelacja nr 29353 wb sprawie wysokoĂci
pensji…, 2014). W Polsce wiÚkszoĂÊ pielÚgniarek zatrudniona jest wb podmiotach
leczniczych, abwiÚc za ustalenie stawek ich
wynagrodzeñ sÈ odpowiedzialni kierownicy
tych podmiotów. WysokoĂÊ wynagrodzeñ
zaleĝy wb duĝej mierze od kondycji finansowej podmiotów leczniczych, dostÚpnych
Ărodków finansowych, ab takĝe od sytuacji na lokalnym rynku pracy. Z powodu
znacznej liczebnoĂci tej grupy zawodowej
wynagrodzenia pielÚgniarek majÈ istotny
wpïyw na stan budĝetu podmiotów leczniczych. Dla wielu instytucji najprostszym
ib najszybszym sposobem utrzymania równowagi finansowej moĝe byÊ bezpoĂrednio – zmniejszenie liczby zatrudnionych
pielÚgniarek, lub poĂrednio – wb wyniku
restrukturyzacji placówki ochrony zdrowia,
redukcji liczby ïóĝek, ograniczenia przyj258

mowania pacjentów, scalania oddziaïów lub
zmiany modelu opieki zdrowotnej zbprzesuniÚciem wbkierunku opieki ambulatoryjnej
(Alameddine ibin., 2012). W obu przypadkach dochodzi do naïoĝenia wiÚkszej iloĂci
obowiÈzków na pozostaïy personel. Charakter obowiÈzków pielÚgniarek wymaga
od nich pracy wb charakterze zmianowym
ib peïnienia dyĝurów równieĝ wb dni wolne
od pracy czy ĂwiÚta. Dodatkowo, wbzwiÈzku
ze zmianami wbochronie zdrowia, zmieniajÈ
siÚ równieĝ pozycja ib rola pielÚgniarek,
ab co za tym idzie zwiÚksza siÚ zakres ich
obowiÈzków zawodowych, pojawiajÈ siÚ
zbiurokratyzowane procedury pracy, takie
jak np. moĝliwoĂÊ wystawiania recept. Po
stronie popytowej rynku pracy pielÚgniarek
roĂnie liczba potencjalnych pracodawców
(na przykïad szpitali, dïugoterminowych
zakïadów opieki, przychodni), co przy ograniczonej podaĝy oznacza, iĝ konkurujÈ one
ob zatrudnienie pielÚgniarek posiadajÈcych
róĝne specjalnoĂci ib wysokie umiejÚtnoĂci.
W Polsce zawód pielÚgniarek jest zdominowany przez kobiety, które stanowiÈ
ponad 98% wszystkich pracowników wbtym
zawodzie (Zabezpieczenie spoïeczeñstwa,
2015). Kobiety wbnaszej kulturze odgrywajÈ
waĝnÈ rolÚ wb rodzinie, zajmujÈc siÚ m.in.
wychowaniem dzieci czy teĝ obowiÈzkami
domowymi. Te dodatkowe ib czÚsto istotne
obowiÈzki pozazawodowe mogÈ byÊ przyczynÈ przewlekïego przemÚczenia, prowadziÊ do dïugotrwaïego stresu czy szybszego
wypalenia zawodowego wb tej grupie pracowników.
Powyĝsze czynniki oraz rosnÈce ceny
dóbr ibusïug konsumpcyjnych majÈ niewÈtpliwie wpïyw na oczekiwania finansowe tej
grupy zawodowej.
Niemal co roku jesteĂmy Ăwiadkami
róĝnych form manifestowania niezadowolenia pielÚgniarek ib poïoĝnych, wynikajÈcego zb ich przeĂwiadczenia ob stosunkowo
niskich wynagrodzeniach. Protesty ibstrajki
sÈ próbÈ wymuszenia podwyĝek ib zmiany
polityki wynagrodzeñ poprzez lepsze dostosowanie pensji pielÚgniarek do rodzaju
wykonywanej pracy ib ponoszonej odpowiedzialnoĂci.b PrzeĂwiadczenie ob niskim
poziomie wynagrodzenia pielÚgniarek
ibpoïoĝnych nie dotyczy tylko pracowników
tej grupy zawodowej wb naszym kraju, lecz
równieĝ pracujÈcych wb krajach ob znacznie
wyĝszymbPKB. Z badañ przeprowadzonych
wbUSA wĂród pielÚgniarek wynika, ĝe wiÚkszoĂÊ ankietowanych uwaĝaïa, iĝ otrzymy-
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waïy one zbyt niskie wynagrodzenie wbstosunku do obciÈĝenia zawodowego. Niewiele
zb nich zdecydowaïo siÚ jednak na zmianÚ
zawodu (Hader, 2010).
PielÚgniarki to profesja medyczna cieszÈca siÚ duĝym zaufaniem spoïeczeñstwa
wbPolsce. Badania CBOS, przeprowadzone
wbdniach 1–12 sierpnia 2013 roku na liczÈcej 904 osoby reprezentatywnej próbie
losowej dorosïych mieszkañców Polski
wykazaïy, iĝ wb spoïecznej hierarchii prestiĝu róĝnych zawodów na 6. miejscu (przed
nauczycielem ib lekarzem, ab po profesorze
uniwersytetu) znalazï siÚ zawód pielÚgniarki (Prestiĝ, 2013). Pomimo tak duĝego
prestiĝu spoïecznego wzglÚdy ekonomiczne
ibcharakter pracy powodujÈ, ĝe zawód pielÚgniarki ibpoïoĝnej wbPolsce przestaje byÊ
atrakcyjnym wyborem dla mïodych ludzi,
czego wskaěnikiem jest zmniejszajÈca siÚ
liczba studentów kierunków pielÚgniarstwa. KonsekwencjÈ tego faktu jest wzrost
Ăredniego wieku pielÚgniarek. O ile wb2008
roku przeciÚtny wiek pielÚgniarki wynosiï
niewiele ponad 44b lata, ob tyle nab koniec
2014 roku Ărednia wieku dlabtej grupy zawodowej wzrosïa ob ok. 4,5b roku ib osiÈgnÚïa
poziom 48,5blat. Prawie poïowa pielÚgniarek pracujÈcych wb Polsce tob osoby powyĝej 50.b roku ĝycia. Najmniej licznÈ grupÚ
stanowiÈ pielÚgniarki wb wieku 21–25b lat,
których jest ok. 1,5%. Miernikiem tzw. prostej zastÚpowalnoĂci pokoleñ jest relacja
odsetka pracowników najstarszych do najmïodszych. Udziaï wbpopulacji pielÚgniarek
wb wieku powyĝej 65 roku ĝycia jest piÚciokrotnie wyĝszy od udziaïu wb populacji
pielÚgniarek zbnajmïodszej grupy wiekowej,
abzatem wbzawodzie pielÚgniarek wbPolsce
brak prostej zastÚpowalnoĂci pokoleniowej
(Centralny Rejestr, 2016).
Jednym zeb sposobów zniwelowania
niedoborów kadrowych wb zawodzie pielÚgniarek moĝe byÊ odpowiednie ksztaïtowanie polityki wynagrodzeñ, abwiÚc lepsze
dostosowanie pïac pielÚgniarek dobrodzaju
wykonywanej pracy ibponoszonej odpowiedzialnoĂci. W ostatnim okresie pojawiïo
siÚ wiele opracowañ ib raportów dotyczÈcych wynagrodzeñ pracowników sïuĝby
zdrowia (Cichoñska, 2015; Hajec, 2015;
PorÚba, 2016). Brakuje jednak kompleksowego spojrzenia na poziom wynagrodzeñ
pielÚgniarek, wykorzystania najnowszych
dostÚpnych danych GUS oraz uwzglÚdnienia wpïywu inflacji na sytuacjÚ materialnÈ
pielÚgniarek.
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Celem niniejszej pracy jest analiza
zmian poziomu wynagrodzeñ pielÚgniarek
wbPolsce wblatach 2010–2014. Na potrzeby
opracowania dokonano szczegóïowych
porównañ Ărednich pïac pielÚgniarek oraz
pracowników zatrudnionych wbpodmiotach
gospodarczych, zbuwzglÚdnieniem podziaïu
zatrudnionych wedïug staĝu pracy oraz
wieku. Zmiany zachodzÈce wb poziomie
Ărednich wynagrodzeñ wb analizowanym
okresie zestawiono zbtempem wzrostu cen
dóbr ib usïug konsumpcyjnych, aby poznaÊ
kierunki zmian siïy nabywczej otrzymywanych przez pracowników wynagrodzeñ.
CzÚĂÊ badawcza prezentowanej pracy
zostaïa oparta przede wszystkim na wynikach badañ przeprowadzanych co 2 lata
przez Gïówny UrzÈd Statystyczny na grupie podmiotów gospodarczych zatrudniajÈcych ponad 9 osób. Rezultaty tych ustaleñ
publikowane sÈ wbcyklicznie publikowanym
opracowaniu Struktura wynagrodzeñ wedïug
zawodów. Szczegóïowe dane ob poziomie
przeciÚtnych wynagrodzeñ brutto pracowników róĝnych zawodów Gïówny UrzÈd
Statystyczny gromadzi ibprezentuje jedynie
dla podmiotów gospodarczych zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób, bowiem podmioty
zatrudniajÈce mniejszÈ liczbÚ osób nie majÈ
obowiÈzku podawania informacji ob wysokoĂci wynagrodzeñ zatrudnianych pracowników.

2. Wynagrodzenie pielÚgniarek na
tle przeciÚtnego wynagrodzenia
wbgospodarce narodowej
W tabeli 1 zestawiono poziomy przeciÚtnych miesiÚcznych wynagrodzeñ brutto
ustalonych dla:
• zatrudnionych wbgospodarce narodowej,
• pracujÈcych wb podmiotach gospodarczych zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób
(pozycja sygnowana jako „ogóïem”),
• pielÚgniarek pracujÈcych wbpodmiotach
gospodarczych zatrudniajÈcych powyĝej
9 osób.
W przypadku zatrudnionych wb caïej
gospodarce narodowej ěródïem informacji
obpoziomie przeciÚtnego wynagrodzenia byï
Rocznik Statystyczny RP, natomiast wynagrodzenia osób pracujÈcych wbpodmiotach
gospodarczych zatrudniajÈcych powyĝej
9bosób (w tym takĝe pielÚgniarek) ustalono,
opierajÈc siÚ na przeprowadzanych przez
Gïówny UrzÈd Statystyczny (co dwa lata)
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badaniach, których wyniki prezentowane sÈ
wbcyklicznej publikacji GUS zatytuïowanej
Struktura wynagrodzeñ wedïug zawodów.
Naleĝy równieĝ zwróciÊ uwagÚ na fakt,
ĝe ustalenia GUS dotyczÈ jedynie poziomu
wynagrodzenia brutto zb tytuïu umowy
ob pracÚ – jest to tzw. wynagrodzenie osobowe za pracÚ wb godzinach nominalnych
(wynagrodzenie zasadnicze ib dodatek za
pracÚ zmianowÈ) oraz za prace wb godzinach nadliczbowych. Takie dane umoĝliwiajÈ jedynie pewne oszacowanie wielkoĂci przychodów pracowników ogóïem oraz
przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych (Cichoñska, 2015). Ze wzglÚdu na

brak innych ěródeï informacji obdochodach
zb pracy dalsze rozwaĝania wb niniejszej
pracy bÚdÈ jednak prowadzone na bazie
pochodzÈcych zbpowyĝej wskazanych ěródeï
danych, przy peïnej ĂwiadomoĂci ograniczonoĂci zasobów informacji. To ograniczenie informacji dotyczy wbduĝym stopniu
pielÚgniarek – wbanalizach nie zostajÈ ujÚte
wynagrodzenia pielÚgniarek pracujÈcych
wb placówkach zatrudniajÈcych 9 ib mniej
osób oraz nie objÚte sÈ analizÈ pielÚgniarki
zatrudnione poprzez system kontraktów.
W rozpoczynajÈcym analizowany okres
roku 2010 najniĝszy poziom wynagrodzenia
brutto charakteryzowaï grupÚ zawodowÈ

Tabela 1. Poziom przeciÚtnego miesiÚcznego wynagrodzenia brutto wb gospodarce narodowej oraz
wbpodmiotach gospodarczych zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób: ogóïem ibwbgrupie zawodowej pielÚgniarek wblatach 2010–2014 (PLN)

Lata

Gospodarka
narodowa*

2010

Podmioty gospodarcze zatrudniajÈce powyĝej 9 osób**
ogóïem

pielÚgniarki

3224,13

3543,50

3186,44

2012

3530,47

3895,72

3276,61

2014

3777,10

4107,72

3400,31

½ródïo: zestawienie wïasne na podstawie: Rocznik Statystyczny RP 2013 (2014). Warszawa: GUS;
Rocznik Statystyczny RP 2015 (2016). Warszawa: GUS; Struktura wynagrodzeñ wedïug zawodów
wbpaědzierniku 2010 (2012). Warszawa: GUS; Struktura wynagrodzeñ wedïug zawodów wbpaědzierniku
2012 (2014). Warszawa: GUS; Struktura wynagrodzeñ wedïug zawodów wbpaědzierniku 2014 (2016).
Warszawa: GUS.
Rysunek 1. Poziom przeciÚtnego miesiÚcznego wynagrodzenia brutto wb gospodarce narodowej,
wb podmiotach gospodarczych zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób: ogóïem oraz wb grupie zawodowej
pielÚgniarek wblatach 2010–2014 (PLN)
4200

4107,72

4000

3895,72
3777,10

3800
3600

3543,50

3530,47

3400
3400,31

3224,13

3200

3276,61
3186,44

3000
2009

2010

2011
gospodarka narodowa

2012

2013
ogółem

2014

2015

pielęgniarki

½ródïo: jak wbtabeli 1.

260

Studia i Materiaïy 2/2016 (22), cz. 2

Ăredniej pïacy; jednak wb grupie zawodowej pielÚgniarek tempo wzrostu wynagrodzeñ byïo najniĝsze. W analizowanym
okresie wb tej grupie zawodowej nastÈpiï
wzrost Ăredniego wynagrodzenia brutto
tylko ob6,7% (z 3186,44 PLN wb2010 roku
do 3400,31 PLN wb 2014 roku, tj. wzrost
ob 213,89 PLN), wobec wzrostu Ărednich
wynagrodzeñ wbcaïej gospodarce narodowej
obponad 17% (z 3224,13 PLN wb2010 roku
do 3777,10 PLN wb 2014 roku, tj. wzrost
ob552,97 PLN). W podmiotach zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób obserwowano nieco
niĝszy wzrost obprawie 16% (z 3543,50 PLN
wb2010 roku do 4107,72 PLN wb2014 roku,
tj. wzrost ob 564,23 PLN) .
OceniajÈc wzrost wynagrodzeñ wb pewnym okresie, naleĝy porównaÊ tempo wzrostu pïac nominalnych zbtempem zmian cen
dóbr ib usïug konsumpcyjnych, czyli stopÈ
inflacji – wtedy dopiero moĝna mówiÊ
ob rzeczywistych zmianach sytuacji materialnej pracowników, tj. ob zmianach pïacy
realnej.
Jeĝeli uwzglÚdniony zostanie fakt, ĝe
wb okresie 2010–2014 ceny dóbr ib usïug
konsumpcyjnych wzrosïy ob 9,2% (Roczne
Wskaěniki Makroekonomiczne, 2016), to
wzrost wynagrodzeñ pielÚgniarek ob 6,7%
oznacza praktycznie spadek ich pïacy realnej ob 2,3%, czyli mniejszÈ siïÚ nabywczÈ
otrzymywanych wynagrodzeñ ib pogorszenie warunków ĝycia. Zjawiska tego

pielÚgniarek ibwynosiï 3186,44 PLN; niewiele
wyĝsza byïa Ărednia pïaca wb gospodarce
narodowej – 3244,13 PLN; najwyĝsze przeciÚtne wynagrodzenie brutto otrzymywaï
pracownik podmiotu gospodarczego zatrudniajÈcego powyĝej 9 osób – 3543,50b PLN.
W roku 2012 ib 2014 nadal wynagrodzenie brutto pielÚgniarek byïo najniĝsze
ib wynosiïo odpowiednio: 3276,61b PLN
ib3400,31 PLN. W tych latach Ărednia pïaca
brutto wbgospodarce narodowej juĝ znacznie przewyĝszaïa wynagrodzenie pielÚgniarek ib wynosiïa: 3520,47 PLN wb roku 2012
ib3777,10 PLN wb2014 roku.
Róĝnice wbpoziomie wynagrodzeñ przeciÚtnego pracownika wbpodmiotach gospodarczych zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób
ibpielÚgniarek teĝ siÚ znacznie pogïÚbiïy.
Analiza danych przedstawionych na
rysunku 1 pozwala stwierdziÊ, ĝe ob ile
wb roku 2010 przeciÚtne wynagrodzenie
brutto wb gospodarce narodowej byïo niewiele wyĝsze (o niecaïe 2%) od przeciÚtnego wynagrodzenia pielÚgniarek, ob tyle
wb roku 2014 ta „nadwyĝka” siÚgaïa juĝ
11%. PrzeciÚtne wynagrodzenie brutto
wb podmiotach gospodarczych zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób byïo znacznie wyĝsze
od wynagrodzenia pielÚgniarek juĝ wb2010
roku obponad 11%, abwbroku 2014 ob21%.
We wszystkich analizowanych grupach
pracowników widoczna jest wblatach 2010–
2014 systematyczna tendencja wzrostowa

Rysunek 2. Tempo wzrostu wynagrodzeñ oraz cen dóbr ibusïug konsumpcyjnych wblatach 2010–2014
(%, rok 2010 = 100)
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½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie danych zbtabeli 1 oraz Roczne wskaěniki makroekonomiczne,
Gïówny UrzÈd Statystyczny, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ (12.11.2016).
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nie obserwowano wb przypadku Ărednich
wynagrodzeñ wb gospodarce narodowej
ib wynagrodzeñ ogóïem wb podmiotach
zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób. W tej grupie tempo wzrostu pïac nominalnych byïo
odpowiednio ob17% ib16% wyĝsze od stopy
inflacji.
Szczególnie ciÚĝkim okresem dla sytuacji
bytowej pielÚgniarek byïy lata 2010–2012.
W tym czasie ich wynagrodzenie brutto
wzrosïo jedynie ob 2,8%, ab ceny dóbr
konsumpcyjnych wzrosïy ob 8,2%, nastÈpiï zatem spadek pïacy realnej ob ok. 5%.
Natomiast wblatach 2012–2014 sytuacja pielÚgniarek byïa nieco korzystniejsza, odnotowano wzrost pïac pielÚgniarek ob 3,8%
abceny dóbr konsumpcyjnych wzrosïy jedynie ob0,9%, czyli nastÈpiï wzrost pïacy realnej ob2,9%.
Powyĝsze prezentacje zmian pïacy realnej pielÚgniarek uĂwiadamiajÈ, iĝ nie sÈ
bezpodstawne ich ĝÈdania wzrostu wynagrodzeñ. Protesty pielÚgniarek koñczÈ
siÚ zazwyczaj podpisaniem porozumienia
zbministrem zdrowia, deklarujÈcym wzrost
pïac. Zgodnie zbRozporzÈdzeniem Ministra
Zdrowia zb 8 wrzeĂnia 2015 roku wb sprawie ogólnych warunków umów ob udzielanie Ăwiadczeñ opieki zdrowotnej (Dz.U.
zb 2015 poz. 1400) pielÚgniarki od 1 wrzeĂnia 2015 roku otrzymaïy podwyĝki wbwysokoĂci przeciÚtnie 300 PLN brutto. Kolejne
negocjacje zaowocowaïy obietnicÈ zwiÚkszenia kwot przeznaczonych na wzrost
Ăredniego miesiÚcznego wynagrodzenia
do kwoty 400 PLN miesiÚcznie wb okresie od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. oraz

wb kolejnych latach: 800 PLN miesiÚcznie
wbokresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.,
1200 PLN miesiÚcznie od 01.09.2017 r. do
31.08.2018b r. oraz 1600 PLN miesiÚcznie
od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. (RozporzÈdzenie, 2015).
W paědzierniku 2016 roku Gïówny
UrzÈd Statystyczny przeprowadziï kolejne
badania poziomu wynagrodzeñ pracowników podmiotów gospodarczych zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób. Po opublikowaniu
ich wyników moĝna bÚdzie ustaliÊ, czy ibna
ile deklaracje decydentów przeïoĝyïy siÚ
na faktyczny wzrost poziomu wynagrodzeñ
pielÚgniarek.

3. Wynagrodzenie pielÚgniarek na
tle innych zawodów medycznych
Aby oceniÊ poziom wynagrodzenia pielÚgniarek wb obrÚbie profesji medycznych,
dokonano porównania przeciÚtnej pïacy
pielÚgniarek oraz innych zawodów medycznych wbPolsce, uzupeïniajÈc to zestawienie
przeciÚtnym wynagrodzeniem brutto osób
pracujÈcych wb podmiotach gospodarczych
zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób – pozycja
„ogóïem” (tabela 2 ibrysunek 3).
Analiza danych przedstawionych na
rysunku 3 pozwala na stwierdzenie, iĝ najwyĝsze przeciÚtne wynagrodzenie brutto
wĂród przedstawicieli zawodów medycznych
otrzymywali lekarze. Wzrosïo ono wblatach
2010–2014 zbpoziomu ponad 6650bPLN do
prawie 7050 PLN. PrzeciÚtne miesiÚczne
wynagrodzenie brutto diagnostów laboratoryjnych oscylowaïo wokóï 4000 PLN (z nie-

Tabela 2. Poziom przeciÚtnego wynagrodzenia brutto ogóïem oraz róĝnych zawodów medycznych
wbPolsce wblatach 2010–2014 (PLN)

2010

2012

2014

Ogóïem

3543,50

3895,72

4107,72

Lekarze

6663,02

6788,82

7040,55

PielÚgniarki

3186,44

3276,61

3400,31

Poïoĝne

3301,24

3232,38

3372,22

Ratownicy medyczni

3154,67

2960,90

3854,54

DiagnoĂci laboratoryjni

3827,50

4157,29

4359,05

½ródïo: zestawienie wïasne na podstawie Struktura wynagrodzeñ wedïug zawodów wb paědzierniku 2010 (2012). Warszawa: GUS; Struktura wynagrodzeñ wedïug zawodów wb paědzierniku 2012
(2014). Warszawa: GUS; Struktura wynagrodzeñ wedïug zawodów wb paědzierniku 2014 (2016).
Warszawa:bGUS.
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Rysunek 3. Poziom przeciÚtnego wynagrodzenia brutto ogóïem oraz przeciÚtnych wynagrodzeñ przedstawicieli róĝnych zawodów medycznych wbPolsce wblatach 2010–2014 (PLN)
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½ródïo: jak wbtabeli 2.

wielkÈ tendencjÈ wzrostowÈ), ab najniĝsze
pïace otrzymywaïy pielÚgniarki ibpoïoĝne.

4. Wynagrodzenia pielÚgniarek
zatrudnionych wbplacówkach
publicznych ibprywatnych
W tabeli 3 ib na rysunku 4 zestawiono
przeciÚtne wynagrodzenia brutto osób
pracujÈcych wb podmiotach gospodarczych
zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób oraz przeciÚtne wynagrodzenia pielÚgniarek, dzielÈc
wszystkich pracowników – wedïug formy
wïasnoĂci pracodawcy – na: zatrudnionych
wbsektorze publicznym oraz prywatnym.
Analiza danych wbtabeli 3 ibna rysunkub4
pozwala stwierdziÊ, ĝe wb omawianym
okresie wszyscy zatrudnieni wb sektorze
publicznym otrzymywali wyĝsze wynagrodzenia niĝ zatrudnieni wb sektorze prywat-

nym – prawidïowoĂÊ ta dotyczy równieĝ
pielÚgniarek. W roku 2010 wynagrodzenie
brutto pielÚgniarek zatrudnionych wb sektorze publicznym byïo wyĝsze ob 12%,
wb roku 2012 ob 5% ib wb roku 2014 wyĝsze
ob9,6% od pïac pielÚgniarek wbsektorze prywatnym.
OceniajÈc powyĝsze zestawienie naleĝy
jednak mieÊ na uwadze fakt, ĝe publikacja GUS, na której oparta jest analiza
(Struktura wynagrodzeñ, 2012, 2014, 2016)
obejmuje jedynie dane obwynagrodzeniach
brutto wypïacanych na podstawie umowy
obpracÚ osobom pracujÈcym wbpodmiotach
gospodarczych zatrudniajÈcych powyĝej
9 osób. Ze wzglÚdu na fakt, ĝe czÚĂÊ pielÚgniarek pracuje wb maïych podmiotach
opieki zdrowotnych zatrudniajÈcych niewielkÈ (poniĝej 9 osób) liczbÚ pracowników, abczÚĂÊ pracuje na kontraktach, to fakt

Tabela 3. Poziom przeciÚtnego wynagrodzenia brutto osób pracujÈcych wbpodmiotach gospodarczych
zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób oraz pielÚgniarek zbuwzglÚdnieniem podziaïu na zatrudnionych wbsektorze publicznym ibprywatnym wblatach 2010–2014 (w PLN)

Sektor

2010

2012

2014

ogóïem

pielÚgniarki

ogóïem

pielÚgniarki

ogóïem

pielÚgniarki

oba sektory

3543,50

3186,44

3895,72

3276,61

4107,72

3400,31

publiczny

3804,70

3247,83

4116,05

3309,09

4356,82

3443,79

prywatny

3367,68

2897,64

3773,30

3126,84

3980,74

3142,68

½ródïo: jak wbtabeli 2.
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Rysunek 4. Poziom przeciÚtnego wynagrodzenia brutto ogóïem oraz pielÚgniarek wbsektorze publicznym ibprywatnym wblatach 2010–2014 (w PLN)
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½ródïo: jak wbtabeli 2.

nieuwzglÚdniania wynagrodzeñ tej czÚĂci
populacji pielÚgniarek nie pozwala na formuïowanie kategorycznych wniosków.

5. Wynagrodzenia pielÚgniarek
wbzaleĝnoĂci od okresu
zatrudnienia
Wydaje siÚ, iĝ uniwersalnÈ prawidïowoĂciÈ jest wzrost poziomu wynagrodzenia
wraz zb wydïuĝaniem siÚ staĝu pracy osoby
zatrudnionej.
W tabeli 4 ibna rysunku 5 przedstawiono
poziom przeciÚtnego wynagrodzenia brutto

pracowników zatrudnionych wb podmiotach
gospodarczych, wbktórych pracuje powyĝej 9
osób oraz pielÚgniarek, klasyfikujÈc zatrudnionych wedïug kryterium staĝu pracy.
Analiza danych przedstawionych na
rysunku 5 potwierdza tezÚ, ĝe zazwyczaj
wraz zb wydïuĝaniem siÚ staĝu pracy wzrasta poziom przeciÚtnego miesiÚcznego
wynagrodzenia brutto. PrawidïowoĂÊ ta
obserwowana jest wb odniesieniu zarówno
do zatrudnionego wbdowolnym podmiocie
gospodarczym, jak ibpielÚgniarek.
Jednak wystÚpujÈ takĝe dosyÊ istotne
róĝnice wb wysokoĂci otrzymywanych

Tabela 4. Poziom przeciÚtnego miesiÚcznego wynagrodzenia brutto osób pracujÈcych wbpodmiotach
gospodarczych zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób oraz pielÚgniarek oraz wynagrodzenia pielÚgniarek
sklasyfikowanych wedïug staĝu pracy wblatach 2010–2014 (w PLN)

Staĝ pracy

2010

2012

2014

ogóïem

pielÚgniarki

ogóïem

pielÚgniarki

ogóïem

pielÚgniarki

Do 1,9 roku

2464,78

2609,00

2735,43

2641,84

2959,78

2675,65

2–4,9

2974,78

2793,11

3259,55

2942,70

3475,49

2925,36

5–9,9

3475,59

2819,33

3802,50

2926,23

3991,87

3153,85

10–14,9

3832,89

3058,61

4236,80

3167,28

4352,05

3180,94

15–19,9

3862,63

3218,37

4339,73

3307,38

4608,48

3435,38

20 lat ibwiÚcej

3719,30

3275,59

4068,51

3338,51

4314,41

3475,95

½ródïo: jak wbtabeli 2.
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Rysunek 5. Poziom przeciÚtnego wynagrodzenia brutto ogóïem oraz pielÚgniarek sklasyfikowanych
wedïug staĝu pracy wblatach 2010–2014 (w PLN)
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½ródïo: jak wbtabeli 2.

wynagrodzeñ: ob ile dïuĝszy staĝ pracy
zatrudnionego wb dowolnym podmiocie
gospodarczym pociÈga za sobÈ zazwyczaj
znaczÈce przyrosty poziomu wynagrodzenia (ok. 500b PLN przy przechodzeniu
do grupy ob dïuĝszym staĝu zawodowym),
obtyle wbprzypadku pielÚgniarek te wzrosty
sÈ albo niewielkie, albo wbogóle nie wystÚpujÈ. Zjawisko to byïo wyraěnie widoczne
zwïaszcza wb 2014 roku. Wraz zb wydïuĝeniem staĝu zawodowego wynagrodzenie
zatrudnionego wb dowolnym podmiocie
gospodarczym wzrosïo zbok.b3000bPLN do
4600 PLN (obponad 50%), abwbgrupie pielÚgniarek nastÈpiï jedynie wzrost zb2675 PLN
do 3475 PLN (o ok. 30%).
Widoczne jest jeszcze jedno niepokojÈce
zjawisko, zachodzÈce wb ostatnich latach.
W roku 2010 rozbieĝnoĂÊ miÚdzy poziomem miesiÚcznego wynagrodzenia brutto
ogóïem oraz pielÚgniarek nie byïa bardzo
duĝa (najwiÚksza dla przedziaïu zatrudnienia 10–15 lat – wynosiïa poniĝej 800 PLN
na niekorzyĂÊ pielÚgniarek, abwbprzedziale
pracowników obstaĝu pracy do 2 lat – nawet
wyĝsze wynagrodzenie otrzymywaïy pielÚgniarki). W 2014 roku nastÈpiïa znaczÈca
dywersyfikacja poziomu wynagrodzeñ
ogóïu zatrudnionych wbpodmiotach gospodarczych ib pielÚgniarek: juĝ przy staĝu
pracy poniĝej 2 lat pielÚgniarka otrzymywaïa ob ponad 200 PLN niĝsze miesiÚczne
wynagrodzenie brutto, ab wraz zb wydïuĝaniem siÚ czasu zatrudnienia ta rozbieĝnoĂÊ wbszybkim tempie rosïa ibwynosiïa dla
Wydziaï ZarzÈdzania UW

zatrudnionych wbokresie: 10–15 ib15–20 lat
juĝ ponad 1150 PLN.

6. Wynagrodzenia pielÚgniarek
wbzaleĝnoĂci od wieku
W tabeli 5 ibna rysunku 6 przedstawiono
poziom przeciÚtnego miesiÚcznego wynagrodzenia brutto pracowników naleĝÈcych
do róĝnych grup wiekowych.
RozpiÚtoĂÊ wb poziomie przeciÚtnego
miesiÚcznego wynagrodzenia brutto pracowników ogóïem wb róĝnym wieku byïa
wb analizowanym okresie znaczna: wb roku
2010 wahaïa siÚ miÚdzy ok. 2300b PLN
ab 5200 PLN (róĝnica 2900 PLN), wb roku
2012 – miÚdzy 2500 PLN ab6200 PLN (róĝnica 3700 PLN), ab wb roku 2014 – miÚdzy
2650 PLN ab6200 PLN (róĝnica 3550 PLN).
Najniĝsze Ărednie wynagrodzenie otrzymywaïy osoby najmïodsze, wbwieku do 24 lat,
natomiast najwyĝsze Ărednie wynagrodzenie
otrzymywaïy osoby wbwieku 65 ibwiÚcejblat.
Natomiast rozpiÚtoĂci wb przeciÚtnych
miesiÚcznych wynagrodzeniach brutto
pielÚgniarek wb róĝnym wieku nie byïy tak
znaczne; wbroku 2010 mieĂciïy siÚ wbprzedziale: 2500–3300 PLN (róĝnica 800 PLN),
wb roku 2012: 2650–3500 PLN (róĝnica
850b PLN), ab wb roku 2014 zawieraïy siÚ
wb przedziale: 2700–4150 PLN (róĝnica
1450bPLN). Najniĝsze wynagrodzenia otrzymywaïy najmïodsze pielÚgniarki, natomiast
najwyĝsze wynagrodzenie – dopiero wbroku
2014 – najstarsze, liczÈce 65 lat ibwiÚcej.
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Tabela 5. Poziom przeciÚtnego miesiÚcznego wynagrodzenia brutto ogóïem oraz pielÚgniarek wbzaleĝnoĂci od wieku wblatach 2010–2014 (PLN)

Wiek

2010

2012

2014

ogóïem

pielÚgniarki

ogóïem

pielÚgniarki

ogóïem

pielÚgniarki

do 24 lat

2305,32

2499,91

2507,95

2648,43

2652,63

2684,45

25–34

3339,80

2967,91

3641,32

3003,52

3787,24

3097,11

35–44

3871,25

3203,09

4314,33

3283,33

4548,86

3418,28

45–54

3571,60

3236,94

3925,63

3307,84

4197,50

3453,17

55–59

3721,71

3295,62

3919,46

3336,25

4072,54

3420,55

60–64

4452,36

3012,11

4714,96

3484,71

4597,17

3389,64

65 ibwiÚcej

5231,99

2288,40

6235,56

3339,61

6166,28

4161,43

½ródïo: jak wbtabeli 2.
Rysunek 6. Poziom przeciÚtnego miesiÚcznego wynagrodzenia brutto ogóïem oraz pielÚgniarek
wbzaleĝnoĂci od wieku wblatach 2010–2014 (w PLN)
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7. Porównanie poziomu przeciÚtnych
rocznych wynagrodzeñ brutto
pielÚgniarek zatrudnionych
wbszpitalach zbkrajów OECD
Organizacja Wspóïpracy Gospodarczej
ib Rozwoju (Organization for Economic
Cooperation and Development, OECD),
wĂród wielu wskaěników dotyczÈcych systemu
ochrony zdrowia, publikuje takĝe zestawienie
rocznych wynagrodzeñ pielÚgniarek zatrudnionych wbszpitalach (Health, 2015).
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Na rysunku 7 przedstawiono zestawienie
przeciÚtnych rocznych wynagrodzeñ brutto
pielÚgniarek zatrudnionych wb szpitalach
wb29 krajach OECD. Poziom wynagrodzeñ
wyraĝono wb USD (wedïug parytetu siïy
nabywczej – wg PPP).
Analiza danych na rysunku 7 pozwala
stwierdziÊ, ĝe przeciÚtne roczne wynagrodzenie brutto polskich pielÚgniarek zatrudnionych wb szpitalach wb 2013 roku byïo
jednym zb najniĝszych wb krajach OECD.
OsiÈgnÚïo ono poziom nieco poniĝej 24 tys.
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Rysunek 7. PrzeciÚtne roczne wynagrodzenie pielÚgniarek zatrudnionych wbszpitalach wbkrajach OECD
wb2013 roku (lub najbliĝszym) wbUSD (wg PPP)
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½ródïo: Health At abGlance 2015 (2015), tabela 5.21.

USD ib uplasowaïo PolskÚ na 5. od koñca
miejscu listy 29 krajów OECD. W gorszej
sytuacji materialnej byïy jedynie pielÚgniarki pracujÈce wbszpitalach wbCzechach,
Estonii ibSïowacji, abwbnajgorszej – pracujÈce na WÚgrzech.
Na czele listy, zb poziomem bliskim
90b tys. USD, znalazïo siÚ wynagrodzenie
pielÚgniarek pracujÈcych wb szpitalach
wb Luksemburgu; na kolejnym miejscu
znalazïo siÚ wynagrodzenie pielÚgniarek
wb USA – ok. 70 tys. USD oraz Irlandii –
ponad 60btys.bUSD.
ZastanawiajÈcy jest fakt uplasowania siÚ
na odlegïych pozycjach listy wysoko rozwiniÚtych krajów europejskich, przeznaczajÈcych znacznÈ czÚĂÊ PKB na wydatki
na ochronÚ zdrowia, takich jak: Francja –
zbprzeciÚtnymi rocznymi pïacami brutto dla
pielÚgniarek 37,5 tys. USD (20. miejsce na
liĂcie), Wïochy – 40 tys. USD (19. miejsce),
czy Niemcy – 48 tys. USD (16. miejsce na
liĂcie prezentowanych 29 krajów OECD).
WidaÊ zatem, ĝe nawet wbkrajach przeznaczajÈcych wb2013 roku na ochronÚ zdrowia
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znacznie wiÚkszy niĝ Polska odsetek PKB
(Niemcy – 11%, Francja – 10,9%, Wïochy
– 8,8%, abPolska – jedynie 6,4% ) wynagrodzenia pielÚgniarek nie ksztaïtowaïy siÚ na
najwyĝszym Ăwiatowym poziomie (Health,
2015).
Porównanie danych dotyczÈcych wynagrodzeñ polskich pielÚgniarek, abpochodzÈcych zbbazy danych OECD ibGUS wskazuje
na znaczÈce rozbieĝnoĂci:
• wg OECD – przeciÚtne miesiÚczne
wynagrodzenie pielÚgniarki pracujÈcej wb szpitalu wb 2013 roku wynosiïo
ok.b 2000b USD, czyli ok. 6200 PLN
(wb dniu 1.10.2013 kurs USD wedïug
tabeli NBP wynosiï 3,11 PLN);
• wg GUS – przeciÚtne miesiÚczne wynagrodzenie brutto pielÚgniarki pracujÈcej
wbplacówce ochrony zdrowia zatrudniajÈcej powyĝej 9 osób wynosiïo wb 2012
roku 3276,61 PLN, ab wb 2014 roku –
3400,31 PLN.
Przedstawione zestawienie danych
pochodzÈcych zb dwóch ěródeï pokazuje
duĝe rozbieĝnoĂci miÚdzy wynagrodze-
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niem polskich pielÚgniarek. Faktem jest,
ĝe porównuje siÚ wb tym przypadku dwie
róĝne grupy pielÚgniarek. PielÚgniarki
pracujÈce wb szpitalach (ujÚte wb danych
OECD) byÊ moĝe majÈ wyĝsze wynagrodzenia – bo np.b sÈ wyĝszej klasy specjalistkami, zatrudnione sÈ na tzw. kontraktach, majÈ szanse na wziÚcie duĝej liczby
godzin nadliczbowych. PielÚgniarki objÚte
badaniami GUS to – oprócz pielÚgniarek
pracujÈcych wb szpitalach – równieĝ osoby
pracujÈce wbtzw. podstawowej opiece zdrowotnej, niemajÈce czÚsto moĝliwoĂci wziÚcia dodatkowych dyĝurów, majÈce czasami
niĝsze kwalifikacje itp. Róĝne byïy równieĝ
liczebnoĂci badanych grup.
SïabÈ stronÈ przedstawionej pracy jest
to, ĝe wykorzystuje ona jedyne dostÚpne
ib powtarzalne badania przeprowadzane
przez GUS. Niestety te dane obejmujÈ
jedynie wynagrodzenia pielÚgniarek zatrudnionych na podstawie umowy ob pracÚ
wb podmiotach zatrudniajÈcych powyĝej 9
osób, nie obejmujÈ zatem np. wynagrodzeñ
pielÚgniarek zatrudnionych wb maïych placówkach opieki zdrowotnej, prowadzÈcych
tzw. indywidualne praktyki pielÚgniarskie.
Tym samym nie odzwierciedlajÈ peïnego
obrazu ib rzeczywistej sytuacji wb obszarze
wynagrodzeñ pracowników sïuĝby zdrowia.
Brak peïnych danych wskazuje na potrzebÚ
przeprowadzenia rzetelnych ib kompleksowych badañ wbtym zakresie.

8. Podsumowanie
WysokoĂÊ wynagrodzenia pielÚgniarek budzi od wielu lat szereg kontrowersji zarówno wb grupie samych zainteresowanych, jak ib wb caïym spoïeczeñstwie. Na
podstawie analizy ostatnich ib najbardziej
aktualnych danych, pochodzÈcych zbbadañ
przeprowadzonych przez GUS, ab dotyczÈcych wynagrodzenia osób pracujÈcych
wb podmiotach gospodarczych zatrudniajÈcych powyĝej 9 osób wykazano, ĝe zarówno
sama wysokoĂÊ przeciÚtnego miesiÚcznego
wynagrodzenia pielÚgniarek, jak ib tempo
wzrostu tego wynagrodzenia do roku 2014
byïo jednym zb najniĝszych. W analizowanym okresie (lata 2010–2014) niekorzystne
róĝnice miÚdzy wynagrodzeniem pielÚgniarek abosób zarówno zatrudnionych wbgospodarce narodowej, jak ibpracujÈcych wbpodmiotach gospodarczych zatrudniajÈcych
powyĝej 9 osób (ogóïem) ulegïy pogïÚbieniu. PrzeciÚtne miesiÚczne wynagrodzenia
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pielÚgniarek (oraz poïoĝnych) sÈ jednymi
zbnajniĝszych wbgrupie pracowników zawodów medycznych. OceniajÈc wzrost wynagrodzeñ wbpewnym okresie naleĝy porównaÊ tempo wzrostu pïac nominalnych
zbtempem zmian cen dóbr ibusïug konsumpcyjnych, czyli stopÈ inflacji. Po uwzglÚdnieniu stopy inflacji wykazano, ĝe szczególnie
ciÚĝkim okresem dla sytuacji bytowej pielÚgniarek byïy lata 2010–2012: wb tym czasie
ich wynagrodzenie brutto wzrosïo jedynie
ob2,8%, abceny dóbr konsumpcyjnych – aĝ
ob8,2%, nastÈpiï zatem spadek pïacy realnej
ob ok. 5%. Natomiast wb latach 2012–2014
sytuacja pielÚgniarek byïa nieco korzystniejsza: odnotowano wzrost pïac pielÚgniarek ob 3,8%, ab ceny dóbr konsumpcyjnych
wzrosïy jedynie ob0,9%, czyli nastÈpiï wzrost
pïacy realnej ob2,9%. Powyĝsze prezentacje
zmian pïacy realnej pielÚgniarek pokazujÈ,
ĝe ich ĝÈdania wzrostu wynagrodzeñ nie
sÈ bezpodstawne. Wraz zb wydïuĝaniem
siÚ staĝu pracy wzrasta poziom przeciÚtnego miesiÚcznego wynagrodzenia brutto
wb odniesieniu zarówno do zatrudnionego
wb dowolnym podmiocie gospodarczym,
jak ibpielÚgniarek. WystÚpujÈ takĝe jednak
dosyÊ istotne róĝnice wb wysokoĂci otrzymywanych wynagrodzeñ: obile dïuĝszy staĝ
pracy zatrudnionego wbdowolnym podmiocie gospodarczym pociÈga za sobÈ zazwyczaj znaczÈce przyrosty poziomu wynagrodzenia (ok. 500 PLN przy przechodzeniu
do grupy ob dïuĝszym staĝu zawodowym),
obtyle wbprzypadku pielÚgniarek te wzrosty
sÈ albo niewielkie, albo wbogóle nie wystÚpujÈ. Zjawisko to byïo wyraěnie widoczne
zwïaszcza wb2014 roku. Przy uwzglÚdnieniu
kryterium wieku wykazano równieĝ ogólnÈ
prawidïowoĂÊ, ĝe najniĝsze wynagrodzenia
otrzymywaïy najmïodsze pielÚgniarki, natomiast najwyĝsze wynagrodzenie – dopiero
wb roku 2014 – pielÚgniarki najstarsze,
liczÈce 65 lat ibwiÚcej. Róĝnice te nie byïy
jednak tak wyraěne jak wb grupie osób
zatrudnionych wbinnych sektorach.
ZastanawiajÈcy jest fakt znacznych róĝnic danych miÚdzy danymi pochodzÈcymi
zbróĝnych ěródeï (np. OECD ibGUS). Przy
braku informacji ob liczbie osób objÚtych
badaniami oraz braku dostÚpu do peïnej
metodologii badañ trudno jest oceniaÊ
wiarygodnoĂÊ takich danych. Na pewno
konieczne jest przeprowadzenie peïnych
badañ dotyczÈcych wynagrodzeñ pracowników sïuĝby zdrowia na reprezentatywnej
próbie.
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