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Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnychw Krakowie
z dnia 26 lipca 2022 roku

W sprawie: sposobu wykonywania przez świadczeniodawców ustawy o zmianie
ustawy o sposobie ustalania najnizszego wynagrodzenia zasadniczego niektorych

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
z dnia 26 mĄa 2022 r. (Dz,U. z2022 r. poz. 1352)

skierowane do:
Premiera RP
Ministra Zdrowia,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Połoznych
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Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek Położnychw Krakowie
otrzymało od swo ich człon ków szereg nformacj i d otyczących ob n iżan ia pielęg n ia rkom
i połoznym współczynnika pracy w związku z przypisywaniem ich do niższych niz
dotychczas grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym
stanowisku. Działania takie uzasadniane są wejściem w życie przepisów ustawy
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najnizszego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych
innych ustaw zdnia26maja2022 r. (Dz.U. z2022r.poz. 1352). Wocenie Prezydium
MORP|P w Krakowie działanie takie jest niezgodne z prawem. Przede wszystkim
nowelizacja ustawy
sposobie ustalania najniższego
należy wskazać,
wynagrodzenia nie wprowadziła zadnych nowych kryteriów i zasad kwalifikowania
pielęgniarek i połoznych (ale także wszelkich innych pracowników wymienionych w
załączniku do ustawy) do określonejgrupy zawodowej i współczynnika pracy. Skoro
tak, to uznane przed 1 lipca 2022 roku kwalifikacje pielęgniarek i połoznych, zgłaszane
do tej pory do NFZ na podstawie imiennej listy, są wiążące, Skoro zatem dotychczas
pracodawca wypłacałpielęgniarce lub połoznej wynagrodzenie w grupie magister ze
specjalizacją, to wejściew życie wymienionej nowelizacji ustawy nie daje podstaw do
zmiany tej kwalifikacji. Wypłacane w trakcie trwania umowy o pracę przed 1 lipca 2022
roku wynagrodzenie w wysokościodpowiadającej uznanym przez pracodawcę
kwalifikacjom zgodnie z ww. ustawą (ak np. wspomniany przykładowy magister ze
specjalizacją), stanowi źródło prawa pracy ijest wiązące dla obu stron stosunku pracy.
Zmiana takiego zaszeregowania moźe nastąpić jedynie w formie wypowiedzenia
zmieniającego (ań. 42 kodeksu pracy) ze wszelkimi konsekwencjami tej instytucji
prawa pracy dla stosunku pracy. Wreszcie nie stanowi podstawy do zmiany
(obnizenia) współczynnika pracy zmiana zasad finansowania wynagrodzeń
wynikającychzwymienionej na wstępie ustawy,Żródła izasady pozyskiwania środków
na wynagrodzenia pozostają poza zakresem zainteresowania pracownika, a ryzyko
prowadzenia działalnościgospodarczĄ zawsze obciąza pracodawcę.
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