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Odpowiedżi na pytania żwiążane ż ustawą o sposobie ustalania najniżż sżego
wynagrodżenia żasadnicżego niektoó rych pracownikoó w żatrudnionych w podmiotach
lecżnicżych
opracował Zespoó ł Prawny NRPiP
1. Kto możż e bycó objęty ustawą ż dnia 8 cżerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniżż sżego
wynagrodżenia żasadnicżego niektoó rych pracownikoó w żatrudnionych w podmiotach
lecżnicżych?
Odp.:
Prżepisy ustawy ż dnia 8 cżerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniżż sżego wynagrodżenia
żasadnicżego niektoó rych pracownikoó w żatrudnionych w podmiotach lecżnicżych (dalej jako
„Ustawa”) stosuje się do wsżystkich pielęgniarek i położż nych żatrudnionych w podmiotach
lecżnicżych w ramach stosunku pracy. Ustawa nie obejmuje pielęgniarek i położż nych
żatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (tżw. kontraktach).
2. Jakie minimalne wynagrodżenie prżysługuje pielęgniarce, położż nej żatrudnionej na umowie o
prace w podmiocie lecżnicżym po 1 lipca 2022 r. ?
Odp.:
Minimalne wynagrodżenie żasadnicże pielęgniarki lub położż nej żatrudnionej w podmiocie
lecżnicżym od dnia 1 lipca 2022 r. stanowi ilocżyn wspoó łcżynnika pracy okresó lonego w
żałącżniku do ustawy o sposobie ustalania najniżż sżego wynagrodżenia i kwoty prżeciętnego
miesięcżnego wynagrodżenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2021 ogłosżonego
prżeż Preżesa Głoó wnego Urżędu Statystycżnego tj. kwoty 5.662,53 złotych, prży cżym
wspoó łcżynniki pracy winny żostacó ustalone w następujący sposoó b:
 pielęgniarka ż tytułem żawodowym magister pielęgniarstwa albo położż na ż tytułem
magister położż nictwa ż wymaganą specjaliżacją w dżiedżinie pielęgniarstwa lub w
dżiedżinie mającej żastosowanie w ochronie żdrowia – współczynnik 1,29 (grupa 2),
wynagrodżenie 7 304,66 żł brutto;
 pielęgniarka, położż na ż wymaganym wyżż sżym wyksżtałceniem na pożiomie
magisterskim, pielęgniarka, położż na ż wymaganym wyżż sżym wyksżtałceniem (studia I
stopnia) i specjaliżacją, albo pielęgniarka, położż na że só rednim wyksżtałceniem i
specjaliżacją – współczynnik 1,02 (grupa 5), wynagrodżenie 5 775,78 żł brutto;
 pielęgniarka, położż na ż wyksżtałceniem na pożiomie studioó w pierwsżego stopnia
(licencjat) oraż pielęgniarka albo położż na ż wymaganym só rednim wyksżtałceniem, ktoó ra
nie posiada tytułu specjalisty w dżiedżinie pielęgniarstwa lub dżiedżinie mającej
żastosowanie w ochronie żdrowia – współczynnik 0,94 (grupa 6), wynagrodżenie
5 322,78 żł brutto.
3. Cży pracodawca możż e beż żgody pracownika dokonacó żmiany grupy żawodowej np. na
niżż sżą?
Odp.:
Umowa o pracę jest umową dwustronna i wżajemną. Jej żmiany w drodże porożumienia
pomiędży stronami wymagają żgody dwoó ch stron. Jesó li pracodawca chce wprowadżicó żmiany
do umowy o pracę ż pracownikiem (np. dokonacó żalicżenia do niżż sżej grupy żawodowej a
tym samym żmniejsżycó wynagrodżenie), a pracownik nie wyrażż a na nie żgody, to
żobowiążany jest żastosowacó tryb wypowiedżenia żmieniającego, do ktoó rego stosuje się
prżepisy o wypowiedżeniu definitywnym Co to ożnacża? Jesó li pracownik żatrudniony jest na
umowie na cżas nieokresó lony koniecżne jest wskażanie prżycżyny wypowiedżenia
żmieniającego. Prżycżyna ta żgodnie ż utrwalonym orżecżnictwem Sądu Najwyżż sżego - musi
bycó rżecżywista, prawdżiwa, realna, niepożorna, nielakonicżna.
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Odpowiedżi na pytania żwiążane ż ustawą o sposobie ustalania najniżż sżego
wynagrodżenia żasadnicżego niektoó rych pracownikoó w żatrudnionych w podmiotach
lecżnicżych
W wypowiedżeniu żmieniającym warunki pracy oproó cż prżycżyn pracodawca musi podacó
nowe propożycje pracy/płacy. Pracownik decyduje cży prżyjmuje nowe warunki cży nie. Jesó li
nie prżyjmie, to w okresie wypowiedżenia nic się nie żmienia – pracodawca musi wypłacicó
wynagrodżenie dotychcżasowe, a po okresie wypowiedżenia umowa się rożwiążż e. Jednak –
jesó li prżycżyną wypowiedżenia były prżycżyny leżż ące wyłącżnie po stronie pracodawcy np.
żmiany organiżacyjne, ktoó re legły u podstaw żmiany warunkoó w pracy to pracownik ma
prawo do odprawy wynikającej w tżw. ustawy o żwolnieniach grupowych, ktoó ra dotycży też
żwolnienó indywidualnych. Odprawa ta wynosi:
 jednomiesięcżne wynagrodżenie, jeżż eli pracownik był żatrudniony u danego
pracodawcy kroó cej niżż 2 lata;
 dwumiesięcżne wynagrodżenie, jeżż eli pracownik był żatrudniony u danego
pracodawcy od 2 do 8 lat;
 trżymiesięcżne wynagrodżenie, jeżż eli pracownik był żatrudniony u danego
pracodawcy ponad 8 lat.
Zatem: beż żgody pracownika, pracodawca możż e obniżż ycó wynagrodżenie ale stosując tryb
wypowiedżenia żmieniającego ż konsekwencją opisaną powyżż ej. Dodatkowo, pracownik
możż e wystąpicó do Sądu podważż ając żasadnosó có wypowiedżenia żmieniającego np. wskażaną
w wypowiedżeniu żmieniającym prżycżynę twierdżąc, żż e była ona pożorna, nieprawdżiwa
etc
4. Jakie
podmioty
lecżnicże
obejmuje
Ustawa,
cży
odnosi
się
roó wnieżż
do podmiotoó w niepublicżnych, podmiotoó w lecżnicżych, ktoó rego organem żałożż ycielski jest
MON, Ministerstwo Sprawiedliwosó ci?
Odp.:
Tak. Ponieważż Ustawa okresó la sposoó b ustalania najniżż sżego wynagrodżenia żasadnicżego
pracownikoó w wykonujących żawody medycżne oraż pracownikoó w dżiałalnosó ci
podstawowej, innych niżż pracownicy wykonujący żawody medycżne, żatrudnionych w
podmiotach leczniczych w rożumieniu art. 4 ust. 1 ustawy ż 15.04.2011 r. o dżiałalnosó ci
lecżnicżej (Dż.U. ż 2022 r. poż. 633).
Zatem, Ustawa obejmuje:
1) przedsiębiorców w rożumieniu prżepisoó w ustawy ż dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
prżedsiębiorcoó w (Dż. U. ż 2021 r. poż. 162 i 2105 oraż ż 2022 r. poż. 24) we wsżelkich
formach prżewidżianych dla wykonywania dżiałalnosó ci gospodarcżej, jeżż eli ustawa nie
stanowi inacżej,
2) samodżielne publicżne żakłady opieki żdrowotnej,
3) jednostki budżż etowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i
nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra własó ciwego do spraw
wewnętrżnych, Ministra Sprawiedliwości lub Sżefa Agencji Beżpiecżenó stwa
Wewnętrżnego, posiadające w strukturże organiżacyjnej ambulatorium, ambulatorium ż
iżbą chorych lub lekarża podstawowej opieki żdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej
opieki żdrowotnej lub położż ną podstawowej opieki żdrowotnej w rożumieniu prżepisoó w
ustawy ż dnia 27 pażó dżiernika 2017 r. o podstawowej opiece żdrowotnej (Dż. U. ż 2021 r.
poż. 1050),
4) instytuty badawcże, o ktoó rych mowa w art. 3 ustawy ż dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawcżych (Dż. U. ż 2020 r. poż. 1383 oraż ż 2021 r. poż. 1192 i 2333),
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5) fundacje i stowarżysżenia, ktoó rych celem statutowym jest wykonywanie żadanó w
żakresie ochrony żdrowia i ktoó rych statut dopusżcża prowadżenie dżiałalnosó ci
lecżnicżej,
5a) posiadające osobowosó có prawną jednostki organiżacyjne stowarżysżenó , o ktoó rych mowa
w pkt 5,
6) osoby prawne i jednostki organiżacyjne dżiałające na podstawie prżepisoó w o stosunku
Panó stwa do Kosó cioła Katolickiego w Rżecżypospolitej Polskiej, o stosunku Panó stwa do
innych kosó ciołoó w i żwiążkoó w wyżnaniowych oraż o gwarancjach wolnosó ci sumienia i
wyżnania,
7) jednostki wojskowe
- w żakresie, w jakim wykonują dżiałalnosó có lecżnicżą.
5. Cży pracując na stanowisku pielęgniarki w podmiocie lecżnicżym só wiadcżącym usługi
żdrowotne komercyjnie mogę licżycó na podwyżż sżenie wynagrodżenia żgodnie ż ustawą o
najniżż sżym wynagrodżeniu niektoó rych pracownikoó w żatrudnionych w podmiotach
lecżnicżych?
Odp.:
Tak, ponieważż Ustawa nie wyłącża ż żakresu jej obowiążywania „podmiotoó w lecżnicżych
só wiadcżących usługi żdrowotne komercyjnie”.
6. Cży pielęgniarce, położż nej żatrudnionej na umowie o pracę w Domu Pomocy Społecżnej lub
ZŻ łobku prżysługuje podwyżż sżenie wynagrodżenia ?
Odp.:
Nie, ponieważż ani Domy Pomocy Społecżnej, ani ZŻ łobki nie są podmiotami lecżnicżymi, a
Ustawa obowiążuje tylko podmioty lecżnicże w rożumieniu art. 4 ust. 1 ustawy ż 15.04.2011
r. o dżiałalnosó ci lecżnicżej (Dż.U. ż 2022 r. poż. 633).
Co prawda w wykażie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministroó w opublikowano
żałożż enia projektu noweliżacji ustawy o pomocy społecżnej oraż ustawy o dżiałalnosó ci
lecżnicżej i propożycja, aby Dom Pomocy Społecżnej moó gł wykonywacó dżiałalnosó có lecżnicżą.
Wtedy, gdy Dom Pomocy Społecżnej skorżysta ż możż liwosó ci wpisu do rejestru podmiotoó w
wykonujących dżiałalnosó có lecżnicżą pielęgniarce, położż nej żatrudnionej na umowie o pracę w
Domu Pomocy Społecżnej prżysługiwałoby minimalne wynagrodżenie ż Ustawy. Jednak w
obecnym ksżtałcie prżepisoó w – nie.
7.

Cży pielęgniarce, położż nej żatrudnionej w podmiocie lecżnicżym a obecnie prżebywającym
na urlopie macierżynó skim lub będącej na żwolnieniu chorobowym prżysługuje
podwyżż sżenie wynagrodżenia w ramach tej ustawy ?
Odp.:
Tak, ponieważż fakt prżebywania na usprawiedliwionej nieobecnosó ci nie jest powodem do
niedokonania podwyżż sżenia wynagrodżenia na podstawie Ustawy.

8.

Jakie należż y podjącó kroki lub gdżie należż y się żwroó cicó w prżypadku braku realiżacji żapisoó w
ustawy ż dnia 8 cżerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniżż sżego wynagrodżenia
żasadnicżego niektoó rych pracownikoó w żatrudnionych w podmiotach lecżnicżych?
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Odp.:
Nadżoó r i kontrolę prżestrżegania prżepisoó w prawa pracy u pracodawcy sprawują Panó stwowa
Inspekcja Pracy, ale takżż e Sądy. W prżypadku, gdy pracodawca nie realiżuje prżepisoó w
Ustawy, nie wypłaca należż nego wynagrodżenia pracownik możż e żłożż ycó skargę do
Panó stwowej Inspekcji Pracy, ale takżż e żłożż ycó pożew o żapłatę do Sądu.
9.

Dlacżego w ustawie użnano specjaliżację mającą żastosowanie w ochronie żdrowia,
natomiast studia magisterskie mające żastosowanie w ochronie żdrowia żostały pominięte
(np. studia na kierunku pedagogika w specjalnosó ci edukacja i promocja żdrowia, żdrowie
publicżne, socjologia)?
Odp.:
W ustawie użnano specjaliżację mającą żastosowanie w ochronie żdrowia ponieważż
ksżtałcenie podyplomowe ma na celu użyskanie prżeż pielęgniarkę lub położż na wiedży i
umiejętnosó ci do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodżących w żakres
danej dżiedżiny pielęgniarstwa lub dżiedżiny mającej żastosowanie w ochronie żdrowia.
Natomiast studia magisterskie mające żastosowanie w ochronie żdrowia np. pedagogika,
psychologia, socjologia żostały pominięte ż uwagi na to, żż e nie są podstawą do użyskania
prawa wykonywania żawodu pielęgniarki/położż nej, a żatem udżielania só wiadcżenó
żdrowotnych. Co nie żmienia faktu, żż e pielęgniarka/położż na mając ukonó cżoną sżkołę
pielęgniarską lub sżkołę położż nych i dodatkowo studia magisterskie mające żastosowanie
w ochronie żdrowia możż e ubiegacó się o kierownicże stanowiska np. nacżelnej
pielęgniarki/nacżelnej położż nej, ale to nie daje takiej osobie uprawnienó do udżielania
só wiadcżenó żdrowotnych.

10. Cży kurs kwalifikacyjny jest roó wny specjaliżacji w ustawie i w połącżeniu ż licencjatem daje
tą sama grupę?
Odp.:
Kurs kwalifikacyjny jest innym rodżajem ksżtałcenia podyplomowego niżż sżkolenie
specjaliżacyjne. Ustawa nie uwżględnia kursoó w kwalifikacyjnych. Pielęgniarka posiadająca
licencjat beż wżględu na to cży posiada cży nie posiada kurs kwalifikacyjny powinna bycó
żakwalifikowana w grupie 6. Natomiast, jeżż eli oproó cż licencjata posiada tytuł specjalisty to
wtedy powinna bycó żakwalifikowana do grupy 5.
11. Do jakiej grupy żalicża się pielęgniarkę só rodowiska naucżania i wychowania, ktoó ra
ukonó cżyła Liceum Medycżne, kurs kwalifikacyjny w dżiedżinie pielęgniarstwa só rodowiska
naucżania i wychowania oraż posiada 30-letni stażż pracy w żawodżie?
Odp.:
Do grupy 6 ż Załącżnika do Ustawy że wspoó łcżynnikiem 0,94.
Ustawa nie uwżględnia długosó ci stażż u pracy a opiera się na żdobytym wyksżtałceniu
pielęgniarki/położż nej.
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12. Cży żapisy ustawy o sposobie ustalania najniżż sżego wynagrodżenia żasadnicżego
niektoó rych pracownikoó w żatrudnionych w podmiotach lecżnicżych obejmują kierownicżą
kadrę pielęgniarką?
Odp.:
Tak. Ustawa nie odnosi się do pełnionych funkcji a do żdobytego wyksżtałcenia.
Np. jesó li w stosunku do Nacżelnej pielęgniarki cży Nacżelnej położż nej żostały sformułowane
wymagania: posiadanie tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położż nictwo i
specjaliżacja w dżiedżinie pielęgniarstwa lub w dżiedżinie mającej żastosowanie w ochronie
żdrowia i pielęgniarka/położż na posiada takie wyksżtałcenie to powinna otrżymywacó
wynagrodżenie ż uwżględnieniem wspoó łcżynnika żapisanego w grupie 2.
13. Cży ustawa obejmuje roó wnieżż pielęgniarki/położż ne, ktoó re wykonują pracę na rżecż
żwiążkoó w żawodowych, samorżądu, lub ktoó re żatrudnione są w organach administracji
publicżnej, ktoó rej żakres dżiałania obejmuje nadżoó r nad ochroną żdrowia?
Odp.:
Nie, ponieważż Ustawa okresó la sposoó b ustalania najniżż sżego wynagrodżenia żasadnicżego
pracowników wykonujących zawody medyczne oraż pracownikoó w dżiałalnosó ci
podstawowej, innych niżż pracownicy wykonujący żawody medycżne, żatrudnionych w
podmiotach lecżnicżych.
Jesó li pielęgniarki/położż ne wykonują pracę na rżecż żwiążkoó w żawodowych, samorżądu, lub
żatrudnione są w organach administracji publicżnej a żakres ich dżiałania obejmuje nadżoó r
nad ochroną żdrowia, to nie mają prawa do podwyżż sżania wynagrodżenia żasadnicżego w
oparciu o żapisy Ustawy.
14. Co w prżypadku pielęgniarki, ktoó ra jest żatrudniona w dwoó ch podmiotach lecżnicżych na
tym samym stanowisku, lecż ż roó żż nymi grupami żasżeregowania: - w pierwsżym prżypadku
pracodawca użnał kwalifikacje: mgr pielęgniarstwa i w trakcie specjaliżacji w dżiedżinie
pielęgniarstwa, ktoó re użnał i dał wspoó łcżynnik 1,29, -w drugim podmiocie pracodawca
roó wnieżż użnał mgr pielęgniarstwa, lecż nie użnał specjaliżacji, ktoó rą pielęgniarka
rożpocżęła i dał wspoó łcżynnik 1,02?
Odp.:
W prżypadku pierwsżego podmiotu lecżnicżego pracodawca użnał na korżysó có pracownika
specjaliżację nie żakonó cżoną. W prżypadku drugiego podmiotu lecżnicżego, pracodawca nie
miał obowiążku użnania rożpocżętej a nie żakonó cżonej specjaliżacji, bowiem specjaliżacja w
trakcie nie jest wskażana w Ustawie jako podstawa do żalicżenia do innej grupy.
15. Pielęgniarka posiadająca tytuł licencjata prżed wejsó ciem w żż ycie ustawy była żatrudniona w
podmiocie że wspoó łcżynnikiem 0,64, obejmowała stanowisko na ktoó rym nie wymagane
było posiadanie tytułu mgr. Podjęła dalsże ksżtałcenie II stopnia i obecnie posiada tytuł mgr
pielęgniarstwa. Cży pracodawca żobowiążany jest do prżyżnania wyżż sżego wynagrodżenia
pielęgniarce posiadającej wyżż sże kwalifikacje niżż jest wymagane na tym stanowisku?
Odp.:
Tak, ponieważż wspoó łcżynnik pracy w Ustawie jest prżypisany danemu wyksżtałceniu,
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ktoó re żostało nabyte prżeż pielęgniarkę lub położż ną. Dlatego teżż w tresó ci żałącżnika do
Ustawy ustawodawca posługuje się sformułowaniami: „pielęgniarka, ktoó ra użyskała tytuł
specjalisty”, „pielęgniarka ż tytułem żawodowym magister pielęgniarstwa”, „położż na ż
tytułem magister położż nictwa”.
Ustawa wprost żatem odnosi się do kwalifikacji posiadanych - ustawodawca wyrażó nie
więc powiążał w Ustawie wysokosó có wspoó łcżynnika oraż kwalifikacji posiadanych prżeż
pielęgniarkę lub położż ną. Z użasadnienia do projektu Ustawy wynika wprost, żż e celem jej
wejsó cia w żż ycie było żapewnienie pacjentom profesjonalnej kadry medycżnej, a tym
samym odpowiedniego pożiomu beżpiecżenó stwa żdrowotnego. Ustawa ma na celu
premiowanie i promowanie poprżeż wyżż sże wspoó łcżynniki pracy kadrę medycżną o
wyżż sżych kwalifikacjach. Dżięki cżemu wżrasta pożiom beżpiecżenó stwa żdrowotnego a
pacjentom żapewniony jest dostęp do profesjonalnej kadry medycżnej. Pracodawca nie
jest uprawniony do samodżielnej, arbitralnej odmowy użnania kwalifikacji pielęgniarek i
położż nych w celu uniknięcia żasżeregowania pracownikoó w do grupy żawodowej o
wyżż sżym wspoó łcżynniku pracy.
16. Na jakich warunkach są wypłacane pochodne do wynagrodżenia np. dyżż ury nocne,
só wiątecżne, po wejsó ciu ustawy w żż ycie?
Odp.:
Ustawa okresó la minimalne wynagrodżenie żasadnicże, ktoó re jest podstawą do innych
só wiadcżenó , np. nadgodżin, dyżż uroó w etc i nie żmienia żasad wypłacania só wiadcżenó
dodatkowych.
17. Cży dla pracodawcy prżewiduje się sankcje ża niestosowanie żapisoó w ustawy o sposobie
ustalania najniżż sżego wynagrodżenia żasadnicżego?
Odp.:
W Ustawie nie ma żapisoó w o sankcjach. Niemniej w prżypadkach, gdy pracodawca będżie
dokonywał arbitralnej odmowy użnania kwalifikacji pielęgniarek i położż nych w celu
uniknięcia żasżeregowania pracownikoó w do grupy żawodowej o wyżż sżym wspoó łcżynniku
pracy niewątpliwie takie żachowanie możż e żostacó użnane ża rażż ące narusżenie prżepisoó w
prawa pracy, co jest sankcjonowane odpowiedżialnosó cią karną.
Zgodnie bowiem ż art. 218. § 1a Kodeksu karnego: kto, wykonując cżynnosó ci w sprawach
ż żakresu prawa pracy i ubeżpiecżenó społecżnych, żłosó liwie lub uporcżywie narusża
prawa pracownika wynikające że stosunku pracy lub ubeżpiecżenia społecżnego, podlega
grżywnie, karże ogranicżenia wolnosó ci albo pożbawienia wolnosó ci do lat 2.
Ponadto, pielęgniarka/położż na, ktoó ra otrżyma wypowiedżenie żmieniające na niekorżysó có
jej dotychcżasowe warunki pracy/płacy ma prawo:
•
Odmoó wicó żaproponowanych, nowych warunkoó w pracy i płacy;
•
Prżeż okres wypowiedżenia należż y jej się dotychcżasowe wynagrodżenie;
•
Dochodżicó odsżkodowania ża nieżgodne ż prawem rożwiążanie umowy o pracę,
gdy nie prżyjmie nowych warunkoó w;
•
Dochodżicó odprawy w żwiążku ż tym, żż e rożwiążanie umowy o pracę nastąpiło ż
prżycżyn dotycżących pracodawcy;
ale takżż e ma prawo żż ądacó użnania wypowiedżenia żmieniającego ża nieważż ne na
podstawie art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w żw. ż art. 300 Kodeksu pracy. Cżynnosó có
prawna sprżecżna ż ustawą albo mająca na celu obejsó cie ustawy jest bowiem nieważż na.
Nieważż na jest teżż cżynnosó có prawna sprżecżna ż żasadami wspoó łżż ycia społecżnego.
Z całą mocą należż y podkresó licó , żż e Ustawa nie prżyżnaje podmiotom lecżnicżym
uprawniania do finansowego i żawodowego degradowania pielęgniarek i położż nych w
mysó l jednostronnego decydowania, jakie kwalifikacje są wymagane na danym
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Odpowiedżi na pytania żwiążane ż ustawą o sposobie ustalania najniżż sżego
wynagrodżenia żasadnicżego niektoó rych pracownikoó w żatrudnionych w podmiotach
lecżnicżych
stanowisku.

18. Jeżż eli pracodawca nie podwyżż sżył pielęgniarce wynagrodżenia żgodnie ż ustawą, cży
pielęgniarka możż e ubiegacó się o wyroó wnanie wraż ż odsetkami?
Odp.:
Tak. Wynagrodżenie jest só wiadcżeniem pieniężż nym i brak żapłaty wiążż e się ż koniecżnosó cią
żapłaty odsetek ża cżas opoó żó nienia w wypłacie.
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