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Wynagrodzenia piel gniarek w Polsce 
w latach 2010–2014

Zofia Skrzypczak*, Józef Haczy ski**

Wynagrodzenia piel gniarek od lat budz  kontrowersje. Celem niniejszego opracowania jest 
analiza zmian poziomu wynagrodze  piel gniarek w Polsce w latach 2010–2014, przeprowa-
dzona na bazie dost pnych danych statystycznych. W analizowanym okresie tempo wzrostu 
wynagrodze  piel gniarek by o najni sze, zarówno w porównaniu z przeci tnymi p acami osób 
pracuj cych w podmiotach gospodarczych zatrudniaj cych powy ej 9 osób, jak i p acami pra-
cowników pozosta ych zawodów medycznych. Po uwzgl dnieniu stopy inflacji zaobserwowano 
w latach 2010–2014 spadek p acy realnej piel gniarek o 2,3%.
Dane pochodz ce z ró nych róde  pokazuj  istotne ró nice poziomu redniej p acy brutto 
piel gniarek. Konieczne jest zatem przeprowadzenie kompleksowych i wiarygodnych bada  
dotycz cych wynagrodze  pracowników s u by zdrowia.
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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.

Keywords: nurses salery, nurses wages, average wage.

Submitted: 10.11.2016 | Accepted: 22.12.2016 

JEL: I14, I39



258 Studia i Materia y 2/2016 (22), cz. 2

1. Wprowadzenie

Koszty zapewnienia nowoczesnej opieki 
zdrowotnej wykazuj  sta  tendencj  wzro-
stow , co w znaczny sposób obci a finan-
sowo zarówno bud et pa stwa, jak i samych 
obywateli. Jedn  z istotnych sk adowych 
tych kosztów s  wydatki zwi zane z wyna-
grodzeniami pracowników sektora ochrony 
zdrowia. Wynagrodzenia pracowników 
s u by zdrowia w Polsce od wielu lat wywo-
uj  du e emocje w ród samych zaintere-

sowanych, kadry zarz dzaj cej w ochronie 
zdrowia, a tak e w samym spo ecze stwie. 
S u ba zdrowia w Polsce boryka si  z wielo-
letnim narastaj cym niedofinansowaniem, 
co w oczywisty sposób przek ada si  na 
poziom p ac pracowników tego sektora. 
Piel gniarki stanowi  najwi ksz  grup  
zawodow  w polskim systemie opieki zdro-
wotnej. Zawody piel gniarki i po o nej s  
samodzielnymi zawodami medycznymi, 
których istot  jest udzielanie wiadcze  
zdrowotnych, a tak e nauczanie zawodu, 
prowadzenie prac naukowo-badawczych, 
kierowanie i zarz dzanie zespo ami piel -
gniarek i po o nych oraz praca na innych 
stanowiskach zwi zanych z udzielaniem 
wiadcze  zdrowotnych (zob. Ustawa 

z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pie-
l gniarki i po o nej). 

Wysoko  wynagrodze  piel gniarek 
i po o nych  ustalana jest przez praco-
dawc , co zosta o potwierdzone w odpo-
wiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia na interpelacj  poselsk  doty-
cz c  wynagrodze  w tej grupie zawodowej 
(Interpelacja nr 29353 w sprawie wysoko ci 
pensji…, 2014). W Polsce wi kszo  pie-
l gniarek zatrudniona jest w podmiotach 
leczniczych, a wi c za ustalenie stawek ich 
wynagrodze  s  odpowiedzialni kierownicy 
tych podmiotów. Wysoko  wynagrodze  
zale y w du ej mierze od kondycji finan-
sowej podmiotów leczniczych, dost pnych 
rodków finansowych, a tak e od sytu-

acji na lokalnym rynku pracy. Z powodu 
znacznej liczebno ci tej grupy zawodowej 
wynagrodzenia piel gniarek maj  istotny 
wp yw na stan bud etu podmiotów lecz-
niczych. Dla wielu instytucji najprostszym 
i najszybszym sposobem utrzymania rów-
nowagi finansowej mo e by  bezpo red-
nio – zmniejszenie liczby zatrudnionych 
piel gniarek, lub po rednio – w wyniku 
restrukturyzacji placówki ochrony zdrowia, 
redukcji liczby ó ek, ograniczenia przyj-

mowania pacjentów, scalania oddzia ów lub 
zmiany modelu opieki zdrowotnej z przesu-
ni ciem w kierunku opieki ambulatoryjnej 
(Alameddine i in., 2012). W obu przypad-
kach dochodzi do na o enia wi kszej ilo ci 
obowi zków na pozosta y personel. Cha-
rakter obowi zków piel gniarek wymaga 
od nich pracy w charakterze zmianowym 
i pe nienia dy urów równie  w dni wolne 
od pracy czy wi ta. Dodatkowo, w zwi zku 
ze zmianami w ochronie zdrowia, zmieniaj  
si  równie  pozycja i rola piel gniarek, 
a co za tym idzie zwi ksza si  zakres ich 
obowi zków zawodowych, pojawiaj  si  
zbiurokratyzowane procedury pracy, takie 
jak np. mo liwo  wystawiania recept. Po 
stronie popytowej rynku pracy piel gniarek 
ro nie liczba potencjalnych pracodawców 
(na przyk ad szpitali, d ugoterminowych 
zak adów opieki, przychodni), co przy ogra-
niczonej poda y oznacza, i  konkuruj  one 
o zatrudnienie piel gniarek posiadaj cych 
ró ne specjalno ci i wysokie umiej tno ci.

W Polsce zawód piel gniarek jest zdo-
minowany przez kobiety, które stanowi  
ponad 98% wszystkich pracowników w tym 
zawodzie (Zabezpieczenie spo ecze stwa, 
2015). Kobiety w naszej kulturze odgrywaj  
wa n  rol  w rodzinie, zajmuj c si  m.in. 
wychowaniem dzieci czy te  obowi zkami 
domowymi. Te dodatkowe i cz sto istotne 
obowi zki pozazawodowe mog  by  przy-
czyn  przewlek ego przem czenia, prowa-
dzi  do d ugotrwa ego stresu czy szybszego 
wypalenia zawodowego w tej grupie pra-
cowników.

Powy sze czynniki oraz rosn ce ceny 
dóbr i us ug konsumpcyjnych maj  niew t-
pliwie wp yw na oczekiwania finansowe tej 
grupy zawodowej. 

Niemal co roku jeste my wiadkami 
ró nych form manifestowania niezadowo-
lenia piel gniarek i po o nych, wynikaj -
cego z ich prze wiadczenia o stosunkowo 
niskich wynagrodzeniach. Protesty i strajki 
s  prób  wymuszenia podwy ek i zmiany 
polityki wynagrodze  poprzez lepsze dosto-
sowanie pensji piel gniarek do rodzaju 
wykonywanej pracy i ponoszonej odpo-
wiedzialno ci. Prze wiadczenie o niskim 
poziomie wynagrodzenia piel gniarek 
i po o nych nie dotyczy tylko pracowników 
tej grupy zawodowej w naszym kraju, lecz 
równie  pracuj cych w krajach o znacznie 
wy szym PKB. Z bada  przeprowadzonych 
w USA w ród piel gniarek wynika, e wi k-
szo  ankietowanych uwa a a, i  otrzymy-



259Wydzia  Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2016.22.21

wa y one zbyt niskie wynagrodzenie w sto-
sunku do obci enia zawodowego. Niewiele 
z nich zdecydowa o si  jednak na zmian  
zawodu (Hader, 2010).

Piel gniarki to profesja medyczna cie-
sz ca si  du ym zaufaniem spo ecze stwa 
w Polsce. Badania CBOS, przeprowadzone 
w dniach 1–12 sierpnia 2013 roku na licz -
cej 904 osoby reprezentatywnej próbie 
losowej doros ych mieszka ców Polski 
wykaza y, i  w spo ecznej hierarchii pre-
sti u ró nych zawodów na 6. miejscu (przed 
nauczycielem i lekarzem, a po profesorze 
uniwersytetu) znalaz  si  zawód piel -
gniarki (Presti , 2013). Pomimo tak du ego 
presti u spo ecznego wzgl dy ekonomiczne 
i charakter pracy powoduj , e zawód pie-
l gniarki i po o nej w Polsce przestaje by  
atrakcyjnym wyborem dla m odych ludzi, 
czego wska nikiem jest zmniejszaj ca si  
liczba studentów kierunków piel gniar-
stwa. Konsekwencj  tego faktu jest wzrost 
redniego wieku piel gniarek. O ile w 2008 

roku przeci tny wiek piel gniarki wynosi  
niewiele ponad 44 lata, o tyle na koniec 
2014 roku rednia wieku dla tej grupy zawo-
dowej wzros a o ok. 4,5 roku i osi gn a 
poziom 48,5 lat. Prawie po owa piel gnia-
rek pracuj cych w Polsce to osoby powy-
ej 50. roku ycia. Najmniej liczn  grup  

stanowi   piel gniarki w wieku 21–25 lat, 
których jest ok. 1,5%. Miernikiem tzw. pro-
stej zast powalno ci pokole  jest relacja 
odsetka pracowników najstarszych do naj-
m odszych. Udzia  w populacji piel gniarek 
w wieku powy ej 65 roku ycia jest pi -
ciokrotnie wy szy od udzia u w populacji 
piel gniarek z najm odszej grupy wiekowej, 
a zatem w zawodzie piel gniarek w Polsce 
brak prostej zast powalno ci pokoleniowej 
(Centralny Rejestr, 2016).

Jednym ze sposobów zniwelowania 
niedoborów kadrowych w zawodzie piel -
gniarek mo e by  odpowiednie kszta to-
wanie polityki wynagrodze , a wi c lepsze 
dostosowanie p ac piel gniarek do rodzaju 
wykonywanej pracy i ponoszonej odpowie-
dzialno ci. W ostatnim okresie pojawi o 
si  wiele opracowa  i raportów dotycz -
cych wynagrodze  pracowników s u by 
zdrowia (Cicho ska, 2015; Hajec, 2015; 
Por ba, 2016). Brakuje jednak komplekso-
wego spojrzenia na poziom wynagrodze  
piel gniarek, wykorzystania najnowszych 
dost pnych danych GUS oraz uwzgl dnie-
nia wp ywu inflacji na sytuacj  materialn  
piel gniarek. 

Celem niniejszej pracy jest analiza 
zmian poziomu wynagrodze  piel gniarek 
w Polsce w latach 2010–2014. Na potrzeby 
opracowania dokonano szczegó owych 
porówna  rednich p ac piel gniarek oraz 
pracowników zatrudnionych w podmiotach 
gospodarczych, z uwzgl dnieniem podzia u 
zatrudnionych wed ug sta u pracy oraz 
wieku. Zmiany zachodz ce w poziomie 
rednich wynagrodze  w analizowanym 

okresie zestawiono z tempem wzrostu cen 
dóbr i us ug konsumpcyjnych, aby pozna  
kierunki zmian si y nabywczej otrzymywa-
nych przez pracowników wynagrodze .

Cz  badawcza prezentowanej pracy 
zosta a oparta przede wszystkim na wyni-
kach bada  przeprowadzanych co 2 lata 
przez G ówny Urz d Statystyczny na gru-
pie podmiotów gospodarczych zatrudniaj -
cych ponad 9 osób. Rezultaty tych ustale  
publikowane s  w cyklicznie publikowanym 
opracowaniu Struktura wynagrodze  wed ug 
zawodów. Szczegó owe dane o poziomie 
przeci tnych wynagrodze  brutto pracow-
ników ró nych zawodów G ówny Urz d 
Statystyczny gromadzi i prezentuje jedynie 
dla podmiotów gospodarczych zatrudnia-
j cych powy ej 9 osób, bowiem podmioty 
zatrudniaj ce mniejsz  liczb  osób nie maj  
obowi zku podawania informacji o wyso-
ko ci wynagrodze  zatrudnianych pracow-
ników.

2. Wynagrodzenie piel gniarek na 
tle przeci tnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej

  
W tabeli 1 zestawiono poziomy prze-

ci tnych miesi cznych wynagrodze  brutto 
ustalonych dla:
• zatrudnionych w gospodarce narodowej,
• pracuj cych w podmiotach gospodar-

czych zatrudniaj cych powy ej 9 osób 
(pozycja sygnowana jako „ogó em”),

• piel gniarek pracuj cych w podmiotach 
gospodarczych zatrudniaj cych powy ej 
9 osób.
W przypadku zatrudnionych w ca ej 

gospodarce narodowej ród em informacji 
o poziomie przeci tnego wynagrodzenia by  
Rocznik Statystyczny RP, natomiast wyna-
grodzenia osób pracuj cych w podmiotach 
gospodarczych zatrudniaj cych powy ej 
9 osób (w tym tak e piel gniarek) ustalono, 
opieraj c si  na przeprowadzanych przez 
G ówny Urz d Statystyczny (co dwa lata) 
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badaniach, których wyniki prezentowane s  
w cyklicznej publikacji GUS zatytu owanej 
Struktura wynagrodze  wed ug zawodów.

Nale y równie  zwróci  uwag  na fakt, 
e ustalenia GUS dotycz  jedynie poziomu 

wynagrodzenia brutto z tytu u umowy 
o prac  – jest to tzw. wynagrodzenie oso-
bowe za prac  w godzinach nominalnych 
(wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za 
prac  zmianow ) oraz za prace w godzi-
nach nadliczbowych. Takie dane umo li-
wiaj  jedynie pewne oszacowanie wielko-
ci przychodów pracowników ogó em oraz 

przedstawicieli poszczególnych grup zawo-
dowych (Cicho ska, 2015). Ze wzgl du na 

brak innych róde  informacji o dochodach 
z pracy dalsze rozwa ania w niniejszej 
pracy b d  jednak prowadzone na bazie 
pochodz cych z powy ej wskazanych róde  
danych, przy pe nej wiadomo ci ograni-
czono ci zasobów informacji. To ograni-
czenie informacji dotyczy w du ym stopniu 
piel gniarek – w analizach nie zostaj  uj te 
wynagrodzenia piel gniarek pracuj cych 
w placówkach zatrudniaj cych 9 i mniej 
osób oraz nie obj te s  analiz  piel gniarki 
zatrudnione poprzez system kontraktów. 

W rozpoczynaj cym analizowany okres 
roku 2010 najni szy poziom wynagrodzenia 
brutto charakteryzowa  grup  zawodow  

Tabela 1. Poziom przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej oraz 

w podmiotach gospodarczych zatrudniaj cych powy ej 9 osób: ogó em i w grupie zawodowej piel -

gniarek w latach 2010–2014 (PLN)

Lata
Gospodarka 
narodowa*

Podmioty gospodarcze zatrudniaj ce powy ej 9 osób**

ogó em piel gniarki

2010 3224,13 3543,50 3186,44

2012 3530,47 3895,72 3276,61

2014 3777,10 4107,72 3400,31

ród o: zestawienie w asne na podstawie: Rocznik Statystyczny RP 2013 (2014). Warszawa: GUS; 
Rocznik Statystyczny RP 2015 (2016). Warszawa: GUS; Struktura wynagrodze  wed ug zawodów 
w pa dzierniku 2010 (2012). Warszawa: GUS; Struktura wynagrodze  wed ug zawodów w pa dzierniku 
2012 (2014). Warszawa: GUS; Struktura wynagrodze  wed ug zawodów w pa dzierniku 2014 (2016). 
Warszawa: GUS.

Rysunek 1. Poziom przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, 

w podmiotach gospodarczych zatrudniaj cych powy ej 9 osób: ogó em oraz w grupie zawodowej 

piel gniarek w latach 2010–2014 (PLN)
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piel gniarek i wynosi  3186,44 PLN; niewiele 
wy sza by a rednia p aca w gospodarce 
narodowej – 3244,13 PLN; najwy sze prze-
ci tne wynagrodzenie brutto otrzymywa  
pracownik podmiotu gospodarczego zatrud-
niaj cego powy ej 9 osób – 3543,50 PLN.

W roku 2012 i 2014 nadal wynagro-
dzenie brutto piel gniarek by o najni sze 
i wynosi o odpowiednio: 3276,61 PLN 
i 3400,31 PLN. W tych latach rednia p aca 
brutto w gospodarce narodowej ju  znacz-
nie przewy sza a wynagrodzenie piel gnia-
rek i wynosi a: 3520,47 PLN w roku 2012 
i 3777,10 PLN w 2014 roku.

Ró nice w poziomie wynagrodze  prze-
ci tnego pracownika w podmiotach gospo-
darczych zatrudniaj cych powy ej 9 osób 
i piel gniarek te  si  znacznie pog bi y.

Analiza danych przedstawionych na 
rysunku 1 pozwala stwierdzi , e o ile 
w roku 2010 przeci tne wynagrodzenie 
brutto w gospodarce narodowej by o nie-
wiele wy sze (o nieca e 2%) od przeci t-
nego wynagrodzenia piel gniarek, o tyle 
w roku 2014 ta „nadwy ka” si ga a ju  
11%. Przeci tne wynagrodzenie brutto 
w podmiotach gospodarczych zatrudniaj -
cych powy ej 9 osób by o znacznie wy sze 
od wynagrodzenia piel gniarek ju  w 2010 
roku o ponad 11%, a w roku 2014 o 21%.

We wszystkich analizowanych grupach 
pracowników widoczna jest w latach 2010–
2014 systematyczna tendencja wzrostowa 

redniej p acy; jednak w grupie zawodo-
wej piel gniarek tempo wzrostu wyna-
grodze  by o najni sze. W analizowanym 
okresie w tej grupie zawodowej nast pi  
wzrost redniego wynagrodzenia brutto 
tylko o 6,7% (z 3186,44 PLN w 2010 roku 
do 3400,31 PLN w 2014 roku, tj. wzrost 
o 213,89 PLN), wobec wzrostu rednich 
wynagrodze  w ca ej gospodarce narodowej 
o ponad 17% (z 3224,13 PLN w 2010 roku 
do 3777,10 PLN w 2014 roku, tj. wzrost 
o 552,97 PLN). W  podmiotach zatrudnia-
j cych powy ej 9 osób obserwowano nieco 
ni szy wzrost o prawie 16% (z 3543,50 PLN 
w 2010 roku do 4107,72 PLN w 2014 roku, 
tj. wzrost o  564,23 PLN) . 

Oceniaj c wzrost wynagrodze  w pew-
nym okresie, nale y porówna  tempo wzro-
stu p ac nominalnych z tempem zmian cen 
dóbr i us ug konsumpcyjnych, czyli stop  
inflacji – wtedy dopiero mo na mówi  
o rzeczywistych zmianach sytuacji mate-
rialnej pracowników, tj. o zmianach p acy 
realnej.

Je eli uwzgl dniony zostanie fakt, e 
w okresie 2010–2014 ceny dóbr i us ug 
konsumpcyjnych wzros y o 9,2% (Roczne 
Wska niki Makroekonomiczne, 2016), to 
wzrost wynagrodze  piel gniarek o 6,7% 
oznacza praktycznie spadek ich p acy real-
nej o 2,3%, czyli mniejsz  si  nabywcz  
otrzymywanych wynagrodze  i pogor-
szenie warunków ycia. Zjawiska tego 

Rysunek 2. Tempo wzrostu wynagrodze  oraz cen dóbr i us ug konsumpcyjnych w latach 2010–2014 
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nie obserwowano w przypadku rednich 
wynagrodze  w gospodarce narodowej 
i wynagrodze  ogó em w podmiotach 
zatrudniaj cych powy ej 9 osób. W tej gru-
pie tempo wzrostu p ac nominalnych by o 
odpowiednio o 17% i 16% wy sze od stopy 
inflacji. 

Szczególnie ci kim okresem dla sytuacji 
bytowej piel gniarek by y lata  2010–2012. 
W tym czasie ich wynagrodzenie brutto 
wzros o jedynie o 2,8%, a ceny dóbr 
konsumpcyjnych wzros y o 8,2%, nast -
pi  zatem spadek p acy realnej o ok. 5%. 
Natomiast w latach 2012–2014 sytuacja pie-
l gniarek by a nieco korzystniejsza, odno-
towano wzrost p ac piel gniarek o 3,8% 
a ceny dóbr konsumpcyjnych wzros y jedy-
nie o 0,9%, czyli nast pi  wzrost p acy real-
nej o 2,9%. 

Powy sze prezentacje zmian p acy real-
nej piel gniarek u wiadamiaj , i  nie s  
bezpodstawne ich dania wzrostu wyna-
grodze . Protesty piel gniarek ko cz  
si  zazwyczaj podpisaniem porozumienia 
z ministrem zdrowia, deklaruj cym wzrost 
p ac. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 
Zdrowia z 8 wrze nia 2015 roku w spra-
wie ogólnych warunków umów o udziela-
nie wiadcze  opieki zdrowotnej (Dz.U. 
z 2015 poz. 1400) piel gniarki od 1 wrze-
nia 2015 roku otrzyma y podwy ki w wyso-

ko ci przeci tnie 300 PLN brutto. Kolejne 
negocjacje zaowocowa y obietnic  zwi k-
szenia kwot przeznaczonych na wzrost 
redniego miesi cznego wynagrodzenia 

do kwoty 400 PLN miesi cznie w okre-
sie od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. oraz 

w kolejnych latach: 800 PLN miesi cznie 
w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., 
1200 PLN miesi cznie od 01.09.2017 r. do 
31.08.2018 r. oraz 1600 PLN miesi cznie 
od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. (Rozpo-
rz dzenie, 2015).

W pa dzierniku 2016 roku G ówny 
Urz d Statystyczny przeprowadzi  kolejne 
badania poziomu wynagrodze  pracowni-
ków podmiotów gospodarczych zatrudnia-
j cych powy ej 9 osób. Po opublikowaniu 
ich wyników mo na b dzie ustali , czy i na 
ile deklaracje decydentów prze o y y si  
na faktyczny wzrost poziomu wynagrodze  
piel gniarek.

3. Wynagrodzenie piel gniarek na 
tle innych zawodów medycznych

Aby oceni  poziom wynagrodzenia pie-
l gniarek w obr bie profesji medycznych, 
dokonano porównania przeci tnej p acy 
piel gniarek oraz innych zawodów medycz-
nych w Polsce, uzupe niaj c to zestawienie 
przeci tnym wynagrodzeniem brutto osób 
pracuj cych w podmiotach gospodarczych 
zatrudniaj cych powy ej 9 osób – pozycja 
„ogó em” (tabela 2 i rysunek 3).

Analiza danych przedstawionych na 
rysunku 3 pozwala na stwierdzenie, i  naj-
wy sze przeci tne wynagrodzenie brutto 
w ród przedstawicieli zawodów medycznych 
otrzymywali lekarze. Wzros o ono  w latach 
2010–2014 z poziomu ponad 6650 PLN do 
prawie 7050 PLN. Przeci tne miesi czne 
wynagrodzenie brutto diagnostów laborato-
ryjnych oscylowa o wokó  4000 PLN (z nie-

Tabela 2. Poziom przeci tnego wynagrodzenia brutto ogó em oraz ró nych zawodów medycznych 

w Polsce w latach 2010–2014 (PLN)

2010 2012 2014

Ogó em 3543,50 3895,72 4107,72

Lekarze 6663,02 6788,82 7040,55

Piel gniarki 3186,44 3276,61 3400,31               

Po o ne 3301,24 3232,38 3372,22

Ratownicy medyczni 3154,67 2960,90 3854,54

Diagno ci laboratoryjni 3827,50 4157,29 4359,05

ród o: zestawienie w asne na podstawie Struktura wynagrodze  wed ug zawodów w pa dzierni-
ku 2010 (2012). Warszawa: GUS; Struktura wynagrodze  wed ug zawodów w pa dzierniku 2012 
(2014). Warszawa: GUS; Struktura wynagrodze  wed ug zawodów w pa dzierniku 2014 (2016). 
Warszawa: GUS.
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wielk  tendencj  wzrostow ), a najni sze 
p ace otrzymywa y piel gniarki i po o ne. 

4. Wynagrodzenia piel gniarek 
zatrudnionych w placówkach 
publicznych i prywatnych

W tabeli 3 i na rysunku 4 zestawiono 
przeci tne wynagrodzenia brutto osób 
pracuj cych w podmiotach gospodarczych 
zatrudniaj cych powy ej 9 osób oraz prze-
ci tne wynagrodzenia piel gniarek, dziel c 
wszystkich pracowników – wed ug formy 
w asno ci pracodawcy – na: zatrudnionych 
w sektorze publicznym oraz prywatnym.

Analiza danych w tabeli 3 i na rysunku 4 
pozwala stwierdzi , e w omawianym  
okresie wszyscy zatrudnieni w sektorze 
publicznym otrzymywali wy sze wynagro-
dzenia ni  zatrudnieni w sektorze prywat-

nym – prawid owo  ta dotyczy równie  
piel gniarek. W roku 2010 wynagrodzenie 
brutto piel gniarek zatrudnionych w sek-
torze publicznym by o wy sze o 12%, 
w roku 2012 o 5% i w roku 2014 wy sze 
o 9,6% od p ac piel gniarek w sektorze pry-
watnym. 

Oceniaj c powy sze zestawienie nale y 
jednak mie  na uwadze fakt, e publika-
cja GUS, na której oparta jest analiza 
(Struktura wynagrodze , 2012, 2014, 2016) 
obejmuje jedynie dane o wynagrodzeniach 
brutto wyp acanych na podstawie umowy 
o prac  osobom pracuj cym w podmiotach 
gospodarczych zatrudniaj cych powy ej 
9 osób. Ze wzgl du na fakt, e cz  pie-
l gniarek pracuje w ma ych podmiotach 
opieki zdrowotnych zatrudniaj cych nie-
wielk  (poni ej 9 osób) liczb  pracowni-
ków, a cz  pracuje na kontraktach, to fakt 

Rysunek 3. Poziom przeci tnego wynagrodzenia brutto ogó em oraz przeci tnych wynagrodze  przed-

stawicieli ró nych zawodów medycznych w Polsce w latach 2010–2014 (PLN)
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ród o: jak w tabeli 2.

Tabela 3. Poziom przeci tnego wynagrodzenia brutto osób pracuj cych w podmiotach gospodarczych 

zatrudniaj cych powy ej 9 osób oraz piel gniarek z uwzgl dnieniem podzia u na zatrudnionych w sek-

torze publicznym i prywatnym w latach 2010–2014 (w PLN)

Sektor
2010 2012 2014

ogó em piel gniarki ogó em piel gniarki ogó em piel gniarki

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

ród o: jak w tabeli 2.
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nieuwzgl dniania wynagrodze  tej cz ci 
populacji piel gniarek nie pozwala na for-
mu owanie kategorycznych wniosków.

5. Wynagrodzenia piel gniarek 
w zale no ci od okresu 
zatrudnienia

Wydaje si , i  uniwersaln  prawid owo-
ci  jest wzrost poziomu wynagrodzenia 

wraz z wyd u aniem si  sta u pracy osoby 
zatrudnionej. 

W tabeli 4 i na rysunku 5 przedstawiono 
poziom przeci tnego wynagrodzenia brutto 

pracowników zatrudnionych w podmiotach 
gospodarczych, w których pracuje powy ej 9 
osób oraz piel gniarek, klasyfikuj c zatrud-
nionych wed ug kryterium sta u pracy.

Analiza danych przedstawionych na 
rysunku 5 potwierdza tez , e zazwyczaj 
wraz z wyd u aniem si  sta u pracy wzra-
sta poziom przeci tnego miesi cznego 
wynagrodzenia brutto. Prawid owo  ta 
obserwowana jest w odniesieniu zarówno 
do zatrudnionego w dowolnym podmiocie 
gospodarczym, jak i piel gniarek.

Jednak wyst puj  tak e dosy  istotne 
ró nice w wysoko ci otrzymywanych 

Rysunek 4. Poziom przeci tnego wynagrodzenia brutto ogó em oraz piel gniarek w sektorze publicz-

nym i prywatnym w latach 2010–2014 (w PLN)
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ród o: jak w tabeli 2.

Tabela 4. Poziom przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia brutto osób pracuj cych w podmiotach 

gospodarczych zatrudniaj cych powy ej 9 osób oraz piel gniarek oraz wynagrodzenia piel gniarek 

sklasyfikowanych wed ug sta u pracy w latach 2010–2014 (w PLN)

Sta  pracy
2010 2012 2014

ogó em piel gniarki ogó em piel gniarki ogó em piel gniarki

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 i wi cej 3719,30 3275,59 4068,51 3338,51 4314,41 3475,95

ród o: jak w tabeli 2.
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wynagrodze : o ile d u szy sta  pracy 
zatrudnionego w dowolnym podmiocie 
gospodarczym poci ga za sob  zazwyczaj 
znacz ce przyrosty poziomu wynagro-
dzenia (ok. 500 PLN przy przechodzeniu 
do grupy o d u szym sta u zawodowym), 
o tyle w przypadku piel gniarek te wzrosty 
s  albo niewielkie, albo w ogóle nie wyst -
puj . Zjawisko to by o wyra nie widoczne 
zw aszcza w 2014 roku. Wraz z wyd u e-
niem sta u zawodowego wynagrodzenie 
zatrudnionego w dowolnym podmiocie 
gospodarczym wzros o z ok. 3000 PLN do 
4600 PLN (o ponad 50%), a w grupie piel -
gniarek nast pi  jedynie wzrost z 2675 PLN 
do 3475 PLN (o ok. 30%).

Widoczne jest jeszcze jedno niepokoj ce 
zjawisko, zachodz ce w ostatnich latach. 
W roku 2010 rozbie no  mi dzy pozio-
mem miesi cznego wynagrodzenia brutto 
ogó em oraz piel gniarek nie by a bardzo 
du a (najwi ksza dla przedzia u zatrudnie-
nia 10–15 lat – wynosi a poni ej 800 PLN 
na niekorzy  piel gniarek, a w przedziale 
pracowników o sta u pracy do 2 lat – nawet 
wy sze wynagrodzenie otrzymywa y piel -
gniarki). W 2014 roku nast pi a znacz ca 
dywersyfikacja poziomu wynagrodze  
ogó u zatrudnionych w podmiotach gospo-
darczych i piel gniarek: ju  przy sta u 
pracy poni ej 2 lat piel gniarka otrzymy-
wa a o ponad 200 PLN ni sze miesi czne 
wynagrodzenie brutto, a wraz z wyd u a-
niem si  czasu zatrudnienia ta rozbie -
no  w szybkim tempie ros a i wynosi a dla 

zatrudnionych w okresie: 10–15 i 15–20 lat 
ju  ponad 1150 PLN.

6. Wynagrodzenia piel gniarek 
w zale no ci od wieku

 W tabeli 5 i na rysunku 6 przedstawiono 
poziom przeci tnego miesi cznego wyna-
grodzenia brutto pracowników nale cych 
do ró nych grup wiekowych.

Rozpi to  w poziomie przeci tnego 
miesi cznego wynagrodzenia brutto pra-
cowników ogó em w ró nym wieku by a 
w analizowanym okresie znaczna: w roku 
2010 waha a si  mi dzy ok. 2300 PLN 
a 5200 PLN (ró nica 2900 PLN), w roku 
2012 – mi dzy 2500 PLN a 6200 PLN (ró -
nica 3700 PLN), a w roku 2014 – mi dzy 
2650 PLN a 6200 PLN (ró nica 3550 PLN). 
Najni sze rednie wynagrodzenie otrzymy-
wa y osoby najm odsze, w wieku do 24 lat, 
natomiast najwy sze rednie wynagrodzenie 
otrzymywa y osoby w wieku 65 i wi cej lat.

Natomiast rozpi to ci w przeci tnych 
miesi cznych wynagrodzeniach brutto 
piel gniarek w ró nym wieku nie by y tak 
znaczne; w roku 2010 mie ci y si  w prze-
dziale: 2500–3300 PLN (ró nica 800 PLN), 
w roku 2012: 2650–3500 PLN (ró nica 
850 PLN), a w roku 2014 zawiera y si  
w przedziale: 2700–4150 PLN (ró nica 
1450 PLN). Najni sze wynagrodzenia otrzy-
mywa y najm odsze piel gniarki, natomiast 
najwy sze wynagrodzenie – dopiero w roku 
2014 – najstarsze, licz ce 65 lat i wi cej. 

Rysunek 5. Poziom przeci tnego wynagrodzenia brutto ogó em oraz piel gniarek sklasyfikowanych 

wed ug sta u pracy w latach 2010–2014 (w PLN)

do 1,9 roku 2–4,9 5–9,9 10–14,9 15–19,9 20 lat i więcej
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7. Porównanie poziomu przeci tnych 
rocznych wynagrodze  brutto 
piel gniarek zatrudnionych 
w szpitalach z krajów OECD

Organizacja Wspó pracy Gospodarczej 
i Rozwoju (Organization for Economic 
Cooperation and Development, OECD), 
w ród wielu wska ników dotycz cych systemu 
ochrony zdrowia, publikuje tak e zestawienie 
rocznych wynagrodze  piel gniarek zatrud-
nionych w szpitalach (Health, 2015). 

Na rysunku 7 przedstawiono zestawienie 
przeci tnych rocznych wynagrodze  brutto 
piel gniarek zatrudnionych w szpitalach 
w 29 krajach OECD. Poziom wynagrodze  
wyra ono w USD (wed ug parytetu si y 
nabywczej – wg PPP).

Analiza danych na rysunku 7 pozwala 
stwierdzi , e przeci tne roczne wynagro-
dzenie brutto polskich piel gniarek zatrud-
nionych w szpitalach w 2013 roku by o 
jednym z najni szych w krajach OECD. 
Osi gn o ono poziom nieco poni ej 24 tys. 

Tabela 5. Poziom przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia brutto ogó em oraz piel gniarek w zale -

no ci od wieku w latach 2010–2014 (PLN)

Wiek
2010 2012 2014

ogó em piel gniarki ogó em piel gniarki ogó em piel gniarki

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 i wi cej 5231,99 2288,40 6235,56 3339,61 6166,28 4161,43

ród o: jak w tabeli 2.

Rysunek 6. Poziom przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia brutto ogó em oraz piel gniarek 

w zale no ci od wieku w latach 2010–2014 (w PLN)

do 24 lat 25–34 35–44 45–54 55–59 60–64 65 i więcej
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USD i uplasowa o Polsk  na 5. od ko ca 
miejscu listy 29 krajów OECD. W gorszej 
sytuacji materialnej by y jedynie piel -
gniarki pracuj ce w szpitalach w Czechach, 
Estonii i S owacji, a w najgorszej – pracu-
j ce na W grzech.

Na czele listy, z poziomem bliskim 
90 tys. USD, znalaz o si  wynagrodzenie 
piel gniarek pracuj cych w szpitalach 
w Luksemburgu; na kolejnym miejscu 
znalaz o si  wynagrodzenie piel gniarek 
w USA – ok. 70 tys. USD oraz Irlandii – 
ponad 60 tys. USD.

Zastanawiaj cy jest fakt uplasowania si  
na odleg ych pozycjach listy wysoko roz-
wini tych krajów europejskich, przezna-
czaj cych znaczn  cz  PKB na wydatki 
na ochron  zdrowia, takich jak: Francja – 
z przeci tnymi rocznymi p acami brutto dla 
piel gniarek 37,5 tys. USD (20. miejsce na 
li cie), W ochy – 40 tys. USD (19. miejsce), 
czy Niemcy – 48 tys. USD (16. miejsce na 
li cie prezentowanych 29 krajów OECD). 
Wida  zatem, e nawet w krajach przezna-
czaj cych w 2013 roku na ochron  zdrowia 

znacznie wi kszy ni  Polska odsetek PKB 
(Niemcy – 11%, Francja – 10,9%, W ochy 
– 8,8%, a Polska – jedynie 6,4% ) wynagro-
dzenia piel gniarek nie kszta towa y si   na 
najwy szym wiatowym poziomie (Health, 
2015).

Porównanie danych dotycz cych wyna-
grodze  polskich piel gniarek, a pochodz -
cych z bazy danych OECD i GUS wskazuje 
na znacz ce rozbie no ci:
• wg OECD – przeci tne miesi czne 

wynagrodzenie piel gniarki pracuj -
cej w szpitalu w 2013 roku wynosi o 
ok. 2000 USD, czyli ok. 6200 PLN 
(w dniu 1.10.2013 kurs USD wed ug 
tabeli NBP wynosi  3,11 PLN);

• wg GUS – przeci tne miesi czne wyna-
grodzenie brutto piel gniarki pracuj cej 
w placówce ochrony zdrowia zatrudnia-
j cej powy ej 9 osób wynosi o w 2012 
roku 3276,61 PLN, a w 2014 roku – 
3400,31 PLN.
Przedstawione zestawienie danych 

pochodz cych z dwóch róde  pokazuje 
du e rozbie no ci mi dzy wynagrodze-

Rysunek 7. Przeci tne roczne wynagrodzenie piel gniarek zatrudnionych w szpitalach w krajach OECD 

w 2013 roku (lub najbli szym) w USD (wg PPP)
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niem polskich piel gniarek. Faktem jest, 
e porównuje si  w tym przypadku dwie 

ró ne grupy piel gniarek. Piel gniarki 
pracuj ce w szpitalach (uj te w danych 
OECD) by  mo e maj  wy sze wynagro-
dzenia – bo np. s  wy szej klasy specja-
listkami, zatrudnione s  na tzw. kontrak-
tach, maj  szanse na wzi cie du ej liczby 
godzin nadliczbowych. Piel gniarki obj te 
badaniami GUS to – oprócz piel gniarek 
pracuj cych w szpitalach – równie  osoby 
pracuj ce w tzw. podstawowej opiece zdro-
wotnej, niemaj ce cz sto mo liwo ci wzi -
cia dodatkowych dy urów, maj ce czasami 
ni sze kwalifikacje itp. Ró ne by y równie  
liczebno ci badanych grup. 

S ab  stron  przedstawionej pracy jest 
to, e wykorzystuje ona jedyne dost pne 
i powtarzalne badania przeprowadzane 
przez GUS. Niestety te dane obejmuj  
jedynie wynagrodzenia piel gniarek zatrud-
nionych na podstawie umowy o prac  
w podmiotach zatrudniaj cych powy ej 9 
osób, nie obejmuj  zatem np. wynagrodze  
piel gniarek zatrudnionych w ma ych pla-
cówkach opieki zdrowotnej, prowadz cych 
tzw. indywidualne praktyki piel gniarskie. 
Tym samym nie odzwierciedlaj  pe nego 
obrazu i rzeczywistej sytuacji w obszarze 
wynagrodze  pracowników s u by zdrowia. 
Brak pe nych danych wskazuje na potrzeb  
przeprowadzenia rzetelnych i komplekso-
wych bada  w tym zakresie.

8. Podsumowanie 

Wysoko  wynagrodzenia piel gnia-
rek budzi od wielu lat szereg kontrower-
sji zarówno w grupie samych zaintereso-
wanych, jak i w ca ym spo ecze stwie. Na 
podstawie analizy ostatnich i najbardziej 
aktualnych danych, pochodz cych z bada  
przeprowadzonych przez GUS, a doty-
cz cych wynagrodzenia osób pracuj cych 
w podmiotach gospodarczych zatrudniaj -
cych powy ej 9 osób wykazano, e zarówno 
sama wysoko  przeci tnego miesi cznego 
wynagrodzenia piel gniarek, jak i tempo 
wzrostu tego wynagrodzenia do roku 2014 
by o jednym z najni szych. W analizowa-
nym okresie (lata 2010–2014) niekorzystne 
ró nice mi dzy wynagrodzeniem piel gnia-
rek a osób zarówno zatrudnionych w gospo-
darce narodowej, jak i pracuj cych w pod-
miotach gospodarczych zatrudniaj cych 
powy ej 9 osób (ogó em) uleg y pog bie-
niu. Przeci tne miesi czne wynagrodzenia 

piel gniarek (oraz po o nych) s  jednymi 
z najni szych w grupie pracowników zawo-
dów medycznych. Oceniaj c wzrost wyna-
grodze  w pewnym okresie nale y porów-
na  tempo wzrostu p ac nominalnych 
z tempem zmian cen dóbr i us ug konsump-
cyjnych, czyli stop  inflacji. Po uwzgl dnie-
niu stopy inflacji wykazano, e szczególnie 
ci kim okresem dla sytuacji bytowej piel -
gniarek by y lata 2010–2012: w tym czasie 
ich wynagrodzenie brutto wzros o jedynie 
o 2,8%, a ceny dóbr konsumpcyjnych – a  
o 8,2%, nast pi  zatem spadek p acy realnej 
o ok. 5%. Natomiast w latach 2012–2014 
sytuacja piel gniarek by a nieco korzyst-
niejsza: odnotowano wzrost p ac piel gnia-
rek o 3,8%, a ceny dóbr konsumpcyjnych 
wzros y jedynie o 0,9%, czyli nast pi  wzrost 
p acy realnej o 2,9%. Powy sze prezentacje 
zmian p acy realnej piel gniarek pokazuj , 
e ich dania wzrostu wynagrodze  nie 

s  bezpodstawne. Wraz z wyd u aniem 
si  sta u pracy wzrasta poziom przeci t-
nego miesi cznego wynagrodzenia brutto 
w odniesieniu zarówno do zatrudnionego 
w dowolnym podmiocie gospodarczym, 
jak i piel gniarek. Wyst puj  tak e jednak 
dosy  istotne ró nice w wysoko ci otrzy-
mywanych wynagrodze : o ile d u szy sta  
pracy zatrudnionego w dowolnym podmio-
cie gospodarczym poci ga za sob  zazwy-
czaj znacz ce przyrosty poziomu wynagro-
dzenia (ok. 500 PLN przy przechodzeniu 
do grupy o d u szym sta u zawodowym), 
o tyle w przypadku piel gniarek te wzrosty 
s  albo niewielkie, albo w ogóle nie wyst -
puj . Zjawisko to by o wyra nie widoczne 
zw aszcza w 2014 roku. Przy uwzgl dnieniu 
kryterium wieku wykazano równie  ogóln  
prawid owo , e najni sze wynagrodzenia 
otrzymywa y najm odsze piel gniarki, nato-
miast najwy sze wynagrodzenie – dopiero 
w roku 2014 – piel gniarki najstarsze, 
licz ce 65 lat i wi cej. Ró nice te nie by y 
jednak tak wyra ne jak w grupie osób 
zatrudnionych w innych sektorach. 

Zastanawiaj cy jest fakt znacznych ró -
nic danych mi dzy danymi pochodz cymi 
z ró nych róde  (np. OECD i GUS). Przy 
braku informacji o liczbie osób obj tych 
badaniami oraz braku dost pu do pe nej 
metodologii bada  trudno jest ocenia  
wiarygodno  takich danych. Na pewno 
konieczne jest przeprowadzenie pe nych 
bada  dotycz cych wynagrodze  pracow-
ników s u by zdrowia na reprezentatywnej 
próbie. 
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