
 

Strona 1 z 7 
 

1 
Odpowiedzi na pytania związane z ustawą o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych 

 

 

1. Kto może być objęty ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku  o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych?  

Odp.: 

Przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (dalej jako 
„Ustawa”) stosuje się do wszystkich pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych w ramach stosunku pracy. Ustawa nie obejmuje pielęgniarek i położnych 
zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (tzw. kontraktach). 

 

2. Jakie minimalne wynagrodzenie przysługuje pielęgniarce, położnej zatrudnionej na umowie o 
prace w podmiocie leczniczym po 1 lipca 2022 r. ? 

Odp.: 

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki lub położnej zatrudnionej w podmiocie 
leczniczym od dnia 1 lipca 2022 r. stanowi iloczyn współczynnika pracy określonego w 
załączniku do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia i kwoty przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2021 ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. kwoty 5.662,53 złotych, przy czym 
współczynniki pracy winny zostać ustalone w następujący sposób: 

→ pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem 
magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29 (grupa 2), 
wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto; 

→ pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie 
magisterskim, pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I 
stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i 
specjalizacją – współczynnik 1,02 (grupa 5), wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto; 

→ pielęgniarka, położna z wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia 
(licencjat) oraz pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która 
nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 0,94 (grupa 6), wynagrodzenie                      
5 322,78 zł brutto. 

3. Czy pracodawca może bez zgody pracownika dokonać zmiany grupy zawodowej np. na 
niższą?  

Odp.: 

Umowa o pracę jest umową dwustronna i wzajemną. Jej zmiany w drodze porozumienia 
pomiędzy stronami wymagają zgody dwóch stron. Jeśli pracodawca chce wprowadzić zmiany 
do umowy o pracę z pracownikiem (np. dokonać zaliczenia do niższej grupy zawodowej a 
tym samym zmniejszyć wynagrodzenie), a pracownik nie wyraża na nie zgody, to 
zobowiązany jest zastosować tryb wypowiedzenia zmieniającego, do którego stosuje się 
przepisy o wypowiedzeniu definitywnym Co to oznacza? Jeśli pracownik zatrudniony jest na 
umowie na czas nieokreślony konieczne jest wskazanie przyczyny wypowiedzenia 
zmieniającego. Przyczyna ta zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego - musi 
być rzeczywista, prawdziwa, realna, niepozorna, nielakoniczna.  
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2 
Odpowiedzi na pytania związane z ustawą o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych 

W wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy oprócz przyczyn pracodawca musi podać 
nowe propozycje pracy/płacy. Pracownik decyduje czy przyjmuje nowe warunki czy nie. Jeśli 
nie przyjmie, to w okresie wypowiedzenia nic się nie zmienia – pracodawca musi wypłacić 
wynagrodzenie dotychczasowe, a po okresie wypowiedzenia umowa się rozwiąże. Jednak – 
jeśli przyczyną wypowiedzenia były przyczyny leżące wyłącznie po stronie pracodawcy np. 
zmiany organizacyjne, które legły u podstaw zmiany warunków pracy to pracownik ma 
prawo do odprawy wynikającej w tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, która dotyczy tez 
zwolnień indywidualnych. Odprawa ta wynosi:  

→ jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego 
pracodawcy krócej niż 2 lata; 

→ dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego 
pracodawcy od 2 do 8 lat; 

→ trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego 
pracodawcy ponad 8 lat. 

Zatem: bez zgody pracownika, pracodawca może obniżyć wynagrodzenie ale stosując tryb 
wypowiedzenia zmieniającego z konsekwencją opisaną powyżej. Dodatkowo, pracownik 
może wystąpić do Sądu podważając zasadność wypowiedzenia zmieniającego np. wskazaną 
w wypowiedzeniu zmieniającym przyczynę twierdząc, że była ona pozorna, nieprawdziwa 
etc 

 

4. Jakie podmioty lecznicze obejmuje Ustawa, czy odnosi się również 
do podmiotów niepublicznych, podmiotów leczniczych, którego organem założycielski jest 
MON, Ministerstwo Sprawiedliwości? 

Odp.: 

Tak. Ponieważ Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności 
podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633).   

Zatem, Ustawa obejmuje: 

1) przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24) we wszelkich 
formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie 
stanowi inaczej, 

2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i 
nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z 
izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej 
opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1050), 

4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192 i 2333), 
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3 
Odpowiedzi na pytania związane z ustawą o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych 

5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w 
zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności 
leczniczej, 

5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa 
w pkt 5, 

6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania, 

7) jednostki wojskowe 

- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. 

 

5. Czy pracując na stanowisku pielęgniarki w podmiocie leczniczym świadczącym usługi 
zdrowotne komercyjnie mogę liczyć na podwyższenie wynagrodzenia zgodnie z ustawą o 
najniższym wynagrodzeniu niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych? 

Odp.:  

Tak, ponieważ Ustawa nie wyłącza z zakresu jej obowiązywania „podmiotów leczniczych 
świadczących usługi zdrowotne komercyjnie”. 

 

6. Czy pielęgniarce, położnej zatrudnionej na umowie o pracę w Domu Pomocy Społecznej lub 
Żłobku przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ? 

Odp.: 

Nie, ponieważ ani Domy Pomocy Społecznej, ani Żłobki nie są podmiotami leczniczymi, a 
Ustawa obowiązuje tylko podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 15.04.2011 
r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633). 

Co prawda w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 
założenia projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności 
leczniczej i propozycja, aby Dom Pomocy Społecznej mógł wykonywać działalność leczniczą. 
Wtedy, gdy Dom Pomocy Społecznej skorzysta z możliwości wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą pielęgniarce, położnej zatrudnionej na umowie o pracę w 
Domu Pomocy Społecznej przysługiwałoby minimalne wynagrodzenie z Ustawy. Jednak w 
obecnym kształcie przepisów – nie.  

 

7. Czy pielęgniarce, położnej zatrudnionej w podmiocie leczniczym a obecnie przebywającym 
na urlopie macierzyńskim lub będącej na zwolnieniu chorobowym przysługuje 
podwyższenie wynagrodzenia w ramach tej ustawy ? 

Odp.: 

Tak, ponieważ fakt przebywania na usprawiedliwionej nieobecności nie jest powodem do 
niedokonania podwyższenia wynagrodzenia na podstawie Ustawy. 

 

8. Jakie należy podjąć kroki lub gdzie należy się zwrócić w przypadku braku realizacji zapisów 
ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych? 
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4 
Odpowiedzi na pytania związane z ustawą o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych 

 

 

Odp.: 

Nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy u pracodawcy sprawują Państwowa 
Inspekcja Pracy, ale także Sądy. W przypadku, gdy pracodawca nie realizuje przepisów 
Ustawy, nie wypłaca należnego wynagrodzenia pracownik może złożyć skargę do 
Państwowej Inspekcji Pracy, ale także złożyć pozew o zapłatę do Sądu. 

 

9. Dlaczego w ustawie uznano specjalizację mającą zastosowanie w ochronie zdrowia, 
natomiast studia magisterskie mające zastosowanie w ochronie zdrowia zostały pominięte 
(np. studia na kierunku pedagogika w specjalności edukacja i promocja zdrowia, zdrowie 
publiczne, socjologia)? 

Odp.: 

W ustawie uznano specjalizację mającą zastosowanie w ochronie zdrowia ponieważ 
kształcenie podyplomowe ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położna wiedzy i 
umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres 
danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Natomiast studia magisterskie mające zastosowanie w ochronie zdrowia np. pedagogika, 
psychologia, socjologia zostały pominięte z uwagi na to, że nie są podstawą do uzyskania 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, a zatem udzielania świadczeń 
zdrowotnych. Co nie zmienia faktu, że pielęgniarka/położna mając ukończoną szkołę 
pielęgniarską lub szkołę położnych i dodatkowo studia magisterskie mające zastosowanie w 
ochronie zdrowia może ubiegać się o kierownicze stanowiska np. naczelnej 
pielęgniarki/naczelnej położnej, ale to nie daje takiej osobie uprawnień do udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 

 

10. Czy kurs kwalifikacyjny jest równy specjalizacji w ustawie i w połączeniu z licencjatem daje 
tą sama grupę? 

Odp.: 

Kurs kwalifikacyjny jest innym rodzajem kształcenia podyplomowego niż szkolenie 
specjalizacyjne. Ustawa nie uwzględnia kursów kwalifikacyjnych. Pielęgniarka posiadająca 
licencjat bez względu na to czy posiada czy nie posiada kurs kwalifikacyjny powinna być 
zakwalifikowana w grupie 6. Natomiast, jeżeli oprócz licencjata posiada tytuł specjalisty to 
wtedy powinna być zakwalifikowana do grupy 5.  

 

11. Do jakiej grupy zalicza się pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania, która 
ukończyła Liceum Medyczne, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska 
nauczania i wychowania oraz posiada 30-letni staż pracy w zawodzie? 

Odp.: 

Do grupy 6 z Załącznika do Ustawy ze współczynnikiem 0,94.  

Ustawa nie uwzględnia długości stażu pracy a opiera się na zdobytym wykształceniu 
pielęgniarki/położnej. 
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5 
Odpowiedzi na pytania związane z ustawą o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych 

12. Czy zapisy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych obejmują kierowniczą 
kadrę pielęgniarką? 

Odp.: 

Tak. Ustawa nie odnosi się do pełnionych funkcji a do zdobytego wykształcenia. 

Np. jeśli w stosunku do Naczelnej pielęgniarki czy Naczelnej położnej zostały sformułowane 
wymagania: posiadanie tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i 
specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie 
zdrowia i pielęgniarka/położna posiada takie wykształcenie to powinna otrzymywać 
wynagrodzenie z uwzględnieniem współczynnika zapisanego w grupie 2. 

 

13. Czy ustawa obejmuje również pielęgniarki/położne, które wykonują pracę na rzecz 
związków zawodowych, samorządu, lub które zatrudnione są w organach administracji 
publicznej, której zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia? 

Odp.: 

Nie, ponieważ Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności 
podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych. 

Jeśli pielęgniarki/położne wykonują pracę na rzecz związków zawodowych, samorządu, lub 
zatrudnione są w organach administracji publicznej a zakres ich działania obejmuje nadzór 
nad ochroną zdrowia, to nie mają prawa do podwyższania wynagrodzenia zasadniczego w 
oparciu o zapisy Ustawy. 

 

14. Co w przypadku pielęgniarki, która jest zatrudniona w dwóch podmiotach leczniczych na 
tym samym stanowisku, lecz z różnymi grupami zaszeregowania: - w pierwszym przypadku 
pracodawca uznał kwalifikacje: mgr pielęgniarstwa i w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa, które uznał i dał współczynnik 1,29,  -w drugim podmiocie pracodawca 
również uznał mgr pielęgniarstwa, lecz nie uznał specjalizacji, którą pielęgniarka 
rozpoczęła i dał współczynnik 1,02? 

 

Odp.: 

W przypadku pierwszego podmiotu leczniczego pracodawca uznał na korzyść pracownika  
specjalizację nie zakończoną. W przypadku drugiego podmiotu leczniczego, pracodawca nie 
miał obowiązku uznania rozpoczętej a nie zakończonej specjalizacji, bowiem specjalizacja w 
trakcie nie jest wskazana w Ustawie jako podstawa do zaliczenia do innej grupy. 

 

15. Pielęgniarka posiadająca tytuł licencjata przed wejściem w życie ustawy była zatrudniona w 
podmiocie ze współczynnikiem 0,64, obejmowała stanowisko na którym nie wymagane 
było posiadanie tytułu mgr. Podjęła dalsze kształcenie II stopnia i obecnie posiada tytuł mgr 
pielęgniarstwa. Czy pracodawca zobowiązany jest do przyznania wyższego wynagrodzenia 
pielęgniarce posiadającej wyższe kwalifikacje niż jest wymagane na tym stanowisku? 

 

Odp.: 

Tak, ponieważ współczynnik pracy w Ustawie jest przypisany danemu wykształceniu, które 
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zostało nabyte przez pielęgniarkę lub położną. Dlatego też w treści załącznika do Ustawy 
ustawodawca posługuje się sformułowaniami: „pielęgniarka, która uzyskała tytuł 
specjalisty”, „pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa”, „położna z 
tytułem magister położnictwa”. 

Ustawa wprost zatem odnosi się do kwalifikacji posiadanych - ustawodawca wyraźnie więc 
powiązał w Ustawie wysokość współczynnika oraz kwalifikacji posiadanych przez 
pielęgniarkę lub położną. Z uzasadnienia do projektu Ustawy wynika wprost, że celem jej 
wejścia w życie było zapewnienie pacjentom profesjonalnej kadry medycznej, a tym samym 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego. Ustawa ma na celu premiowanie i 
promowanie poprzez wyższe współczynniki pracy kadrę medyczną o wyższych 
kwalifikacjach. Dzięki czemu wzrasta poziom bezpieczeństwa zdrowotnego a pacjentom 
zapewniony jest dostęp do profesjonalnej kadry medycznej. Pracodawca nie jest 
uprawniony do samodzielnej, arbitralnej odmowy uznania kwalifikacji  pielęgniarek i 
położnych w celu uniknięcia zaszeregowania pracowników do grupy zawodowej o 
wyższym współczynniku pracy. 

 

16. Na jakich warunkach są wypłacane pochodne do wynagrodzenia np. dyżury nocne, 
świąteczne, po wejściu ustawy w życie? 

Odp.: 

Ustawa określa minimalne wynagrodzenie zasadnicze, które jest podstawą do innych 
świadczeń, np. nadgodzin, dyżurów etc i nie zmienia zasad wypłacania świadczeń 
dodatkowych. 

 

17. Czy dla pracodawcy przewiduje się sankcje za niestosowanie zapisów ustawy o  sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego? 

Odp.: 

W Ustawie nie ma zapisów o sankcjach. Niemniej w przypadkach, gdy pracodawca będzie 
dokonywał arbitralnej odmowy uznania kwalifikacji pielęgniarek i położnych w celu 
uniknięcia zaszeregowania pracowników do grupy zawodowej o wyższym współczynniku 
pracy niewątpliwie takie zachowanie może zostać uznane za rażące naruszenie przepisów 
prawa pracy, co jest sankcjonowane odpowiedzialnością karną. 

Zgodnie bowiem z art. 218. § 1a Kodeksu karnego: kto, wykonując czynności w sprawach z 
zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa 
pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

Ponadto, pielęgniarka/położna, która otrzyma wypowiedzenie zmieniające na niekorzyść 
jej dotychczasowe warunki pracy/płacy ma prawo: 

• Odmówić zaproponowanych, nowych warunków pracy i płacy; 

• Przez okres wypowiedzenia należy jej się dotychczasowe wynagrodzenie; 

• Dochodzić odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, gdy 
nie przyjmie nowych warunków; 

• Dochodzić odprawy  w związku z tym, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z 
przyczyn dotyczących pracodawcy; 

ale także ma prawo żądać uznania wypowiedzenia zmieniającego za nieważne na 
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Odpowiedzi na pytania związane z ustawą o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych 

podstawie art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy. Czynność prawna 
sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest bowiem nieważna. Nieważna 
jest też czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

Z całą mocą należy podkreślić, że Ustawa nie przyznaje podmiotom leczniczym 
uprawniania do finansowego i zawodowego degradowania pielęgniarek i położnych w myśl 
jednostronnego decydowania, jakie kwalifikacje są wymagane na danym stanowisku. 

 

 

 

18. Jeżeli pracodawca nie podwyższył pielęgniarce wynagrodzenia zgodnie z ustawą, czy 
pielęgniarka może ubiegać się o wyrównanie wraz z odsetkami? 

Odp.: 

Tak. Wynagrodzenie jest świadczeniem pieniężnym i brak zapłaty wiąże się z koniecznością 
zapłaty odsetek za czas opóźnienia w wypłacie. 


