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W odpowiedzi na pismo (znak'' Mo|-V||-781.2017) dotyczące interpretacji ustawy z dnia

8 czenuca 2017 r. o sposobie ustalania najniŻszego Wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujqcych zawody medyczne zatrudnionych

(Dz.

U poz.

1473)

-

w

podmiotach leczniczych

dalej zwanej: ,,Llstawq z dnia 8 czenuca 2017 r',', Depańament

Dia|ogu Społecznego uprzejmie przedstawia ponizsze stanowisko w sprawie.

4d.1.
Porozumienie zawarte w dniu 23 września2015 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia,

Prezesem NFZ oraz ogo|nopolskim Związkiem Zawodowym
i

Pielęgniarek

Połoznych i Nacze|ną Radą Pie|ęgniarek i Połoznych ogo|nopo|ski Związek Zawodowy

Pie|ęgniarek

i

Połoznych dotyczyło wyłącznie dokonania przez Ministra Zdrowia

nowe|izacji przepisÓw rozporzqdzenia Ministra Zdrowia

z dnia 8

września 2015

r'

w sprawie ogolnych warunkÓw umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz' U' z 2016 r. poz' 1146) _ da|ej zwanego: ,,rozporządzeniem oWU'', w ce|u
wprowadzenia zmian

w

zakresie dostosowania Jego przepisow do warunkow

okreś|onych w ww. Porozumieniu. Rozporządzenie oWU oraz rozporzqdzenie Ministra

Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniajqCe rozporzqdzenie w sprawie ogÓlnych
warunkÓw umÓw o udzielanie świadczeńopieki zdrowotnej (Dz'

U poz'

1628), okreś|a

mechanizm otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków
finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzie|ane przez pie|ęgniarki i połozne
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w |atach 2015-2019. W ramach ww. rozporządzeń zapewniono coroczny (do 2019 r.)

wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dIa pie|ęgniarek

i połoznych

w wysokości 400 zł rocznie (tzn' 4 x 400) oraz Wprowadzono mechanizm gwarantujący

utrzymanie uzyskanych podwyzek po2019 roku. od dnia 1 września2017 r. do dnia
31 sierpnia 2018 r', rea|izowana będzie trzecia transza podwyzki, czy|i 1200 zł' Zgodnie

z rozporządzeniem oWU

ko|ejny etap zapewniający da|szy średni wzrost miesięcznego

wynagrodzeniawraz z pochodnymi o 1600

zll

zap|anowano od dnia

,1

września 2018

r.

do dnia 31 sierpnia 2019 r. Poza tym rozpoządzenie oWU, w celu zapewnienia
ciągłościpodwyzek po dniu 31 sierpnia 2019 r', doprecyzowuje zasady usta|ania
współczynnika korygującego,

za pomocą ktorego od 1 września2019 r. mają byÓ

ustalane kwoty przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pie|ęgniarek i połoznych.

Z

ko|ei ce|em ustawy

z

dnia 8 czerwca 2017 r' jest okreś|enie sposobu usta|ania

najnizszego wynagrodzenia zasadniczego pracownikow wykonujących zawody
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie

z

ar1..

3 ust. 1 tej ustawy

doce|owe nĄniŻsze wynagrodzenie zasadnicze będzie stanowiło i|oczyn kwoty
przeciętnego miesięcznego Wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku

poprzedzĄącym usta|enie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo|itej Po|skiej,,Monitor Po|ski''
i

wspÓłczynnika pracy okreś|onego w załączniku do ustawy. Przy czym, na mocy ań. 7

ustawy, w okresie przejściowym - do dnia 31 grudnia 2019 r' kwota bazowa została
usta|ona na poziomie 3900 zł brutto. W roku 2020 i 2021 pracodawcy będą zobowiązani

stosowaÓ usta|aną corocznie kwotę przeciętnego miesięcznego Wynagrodzenia brutto
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym usta|enie. Najnizsze wynagrodzenie

będzie zatem musiało zostać ostatecznie osiągnięte na dzień 31 grudnia 2021

r.

Przepis art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 8 czerwca 2017 r' stanowi, ze okreś|ony w drodze
porozumienia a|bo zarządzenia sposób podwyzszania wynagrodzenia zasadniczego
osoby zajmującej stanowisko pie|ęgniarki Iub połoznej uwzg|ędnia wzrost miesięcznego

wynagrodzenia danej pie|ęgniarki a|bo połoznej dokonany na podstawie przepisow
wydanych na podstawie ań. '137 ust' 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze ŚrodkÓw publicznych (Dz U' z 2016 r' poz. 1793,
z pÓźn.zm.). Oznaczato, Że w przypadku pie|ęgniarek

i

połoznych sposob podwyzszania

wynagrodzeń uwzg|ędniaó powinien wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej
pie|ęgniarki albo połoznej dokonany zgodnie

z przepisami rozporządzenia oWU oraz

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 paŹdziernika 2015 r' Pracodawca wykonując
ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r', uwzg|ędniał będzie W Wynagrodzeniu zasadniczym tę

częŚÓ Wzrostu Wynagrodzenia pie|ęgniarki |ub połoznej z tytułu podwyzki wynikającej

z rozporządzenia oWU oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 paŹdziernika
2015 r. (tzn, 4 x 400 zll), przyznanej w formie dodatku do wynagrodzenia, która
stanowiłaby dopełnienie do wysokościnajnizszego wynagrodzenia zasadniczego
okreŚ|onego w danym roku. W pozostałej części,Środki finansowe na podwyzszenie

wynagrodzeń pie|ęgniarek i połoznych z tytułu wykonywania tych rozpoządzen,
przekazywane będą na pzyjętych u danego świadczeniodawcy (dotychczasowych)
zasadach.

Ad.2i3.
\N załączniku do ustawy

z dnia 8 czerwca 2017

r. okreś|one zostały

współczynniki pracy

słuzące do ob|iczenia kwoty najnizszego wynagrodzenia zasadniczego

d|a

wyszczegó|nionych w tym zallączniku grup zawodowych. Za|iczenie pracownika do
jednej z grup zawodowych powinno byc uzasadnione nie ty|ko posiadanymi przez tę
osobę kwa|ifikacjami (wykonywany zawÓd, poziom i kierunek wykształcenia, posiadanie
specja|izacji), a|e przede wszystkim kwa|ifikacjami wymaganymi przez pracodawcę na
zajmowanym przez pracownika stanowisku' Zgodnie z ustawq z dnia 15 kwietnia 2011 r'

o działalnościleczniczej (Dz' U. z 2016 r' poz' 1638, z pÓźn. zm.), w przypadku
podmiotow leczniczych niebędących pzedsiębiorcami, obowiązek zatrudniania
pracownikow posiadających kwa|ifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska
spoczywa na kierowniku podmiotu leczniczego.

osoby wykonujące zawód pie|ęgniarki i połoznej zostały podzie|one w załączniku do
ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r' według kwa|ifikacji Wymaganych na zajmowanym
stanowisku na trzy grupy zawodowe (poz. 7-9). Do grup zawodowych wskazanych
w poz' 7 i 8 ww. załącznika, co do zasady powinny bycza|iczane wszystkie osoby, ktÓre

są zatrudnione na stanowisku pie|ęgniarki a|bo połoznej, na którym wymagane jest
posiadanie specjalizacji, a w pzypadku grupy zawodowej z poz' 7

-

dodatkowo (oprÓcz

specja|izacji) wymagany jest tytuł magistra na kierunku pie|ęgniarstwo Iub połoznictwo.

Pie|ęgniarka posiadająca wyŻsze wykształcenie i nieposiadająca specjalizacji powinna
zostaó zakwa|ifikowana do grupy zawodowej wskazanej W poz. 9 załącznika do ustawy

z dnia 8 czerwca

2017 r. (,,Pie|ęgniarka albo potożna' bez specja|izacji''). Najnizsze

wynagrodzenie zasadnicze osoby zatrudnionej na stanowisku pie|ęgniarki, na którym
Wymagane są studia wyŻsze, a nie jest Wymagana specja|izacja, powinno być zatem
ob|iczane z uwzględnieniem współczynnika 0,64 (poz. 9 zallącznika do ustawy
8 czeruvca 2017 r.).

z dnia

W

an,tiązku

z powyŻszym,

W przypadku osób zatrudnionych na stanowisku pie|ęgniarki

a|bo połoznej a|bo na stanowisku, na którym Wymagane są kwa|ifikacje do wykonywania

zawodu pie|ęgniarki aIbo połoznej przypoządkowanie

do

poszczegó|nych grup

zawodowych powinno się odbywaÓ, co do zasady w zakresie grup oznaczonych W poz.
7-9 załącznika do ustawy z dnia 8 czen,vca 2017 r'

Ad.4.
Ustawa

z

dnia 8 czerwca 2017 r. swoim zakresem obejmuje wyłącznie pracownikÓw

wykonujących zawód medyczny w ramach stosunku pracy w podmiotach |eczniczych,
o których mowa w art. 4 ust' 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoŚci leczniczej,
a więc pracownikóW W rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy.
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