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z dnia 5 września 2022 r.

W sprawle: zasad ustalania wynagrodzeń pielęgniarek i połoznych w świetle ustawy o zmianie
ustawy o sposobie ustalania najniźszego wynagrodzenia zasadniczego niektorych
pracownikow zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26
maja2022 r. (Dz.U, z2022 r. poz. 1352)

Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie krytycznie
ocenia sposób, w jaki świadczeniodawcy interpretują zapisy ustawy o zmianie ustawy
o sposobie ustalania najnizszego wynagrodzenia zasadniczego niektorych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 mala 2022 r,

Przyjęte powszechnie pzez świadczeniodawców stanowisko jest nieprawidłowe i niezgodne
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

W pienłszej kolejności należy wyraźnie wskazać, iż przywołana nowelizacja ustawy nie
wprowadza żadnych nowych procedur ustalania kwalifikacji pielęgniarek wymaganych na
określonych stanowiskach. Ustawa ta wymaga jedynie, aby pracodawcy potwierdzili
w umowach o pracę istniejący w dniu wejścia w zycie ustawy stan faktyczny popżez
wskazanie, do ktorej grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone
zajmowane przez pielęgniarkę lub połozną stanowisko pracy. W przypadku umow o pracę,
ktore zawańe zostały jeszcze pzed wejściem w zycie nowelizacji ustawy, tj. przed 1 lipca2022
roku, spełnienie obowiązku określonego w ań. 5a wr,v. ustawy sprowadza się do potwierdzenia
stanu faktycznego już istniejącego. W praktyce, jeśli przed 1 lipca 2022 roku pielęgniarce lub
połoznej pracodawca wypłacał wynagrodzenie w grupie 7 załącznika do ustawy (w wersji
obowiązującej do 31.08.2022), tj wg współczynnika 1,05 dla pielęgniarki z tytułem
zawodowym magister pielęgniarstwa albo połoznej z tytułem zawodowym magister
połoznictwa, ktora uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia, to od 1 lipca 2Q22 roku nie ma podstaw do tego, aby
zaprzestac uznawania ktorejkolwiek z tych kwalifikacji. Zatem po wejściu w życie ustawy
nowelizującej, taka pielęgniarka lub połozna powinna zostaó przypisana do grupy 2 i wedle
wskazanego dla niej współczynnika winno zostać wyliczone jej minimalne wynagrodzenie
zasadnicze . Zasada ta obowiązuje kazdą z grup i wszystkie dotychczas posiadane, uznawane
przez świadczeniodawców i wynag radzane kwalifikacje.

Powyzsza zasada pozostaje w bezpośrednim związku z nałożonym na mocy przepisu ań. 61
ustawy o zawodach pielęgniarki i połoznej na każdą osobę wykonującą jeden ztych zawodów
obowiązku stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do
doskonalenia zawodowego w róznych rodzajach kształcenia podyplomowego. Posiadanie
przez pielęgniarki i połozne tytułu magistra iilub specjalizaĄi stanowi o ich wysokim poziomie
wykształcenia oraz posiadaniu kwalifikacji i umiejętności na najwyzszym poziomie, co
bezwzględnie miało i maznaczenie na etapie rekrutacji na te stanowiska pracy. Ponadto celem
wprowadzenia dla pielęgniarek i połoznych obowiązku doskonalenia zawodowego
ipodnoszenia swoich kwalifikacji była dbałość o corazwyższy poziom świadczonych usług,
Oczywistym jest, iz wyższe kwalifikacje winny byó wyzej wynagradzane.
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Zrożnicowanie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych ze względu na posiadane wykształcenie
i specjalizacje nie stanowi co do zasady naruszenia prawa do rownego traktowania
w zatrudnieniu, w szczegolności prawa do jednakowego wynagrodzenia. Zasada wyrażona
w ań. 183c kodeksu pracy. Przede wszystkim należy pamiętaó, że jednakowe wynagrodzenie
przysługuje za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wańości. Na sposób świadczenia
pracy wpływa jednak więcej czynników, niź tylko samo posiadane wykształcenie czy
specjalizacja. Nie każde roznicowanie wynagrodzenia będzie mieć charakter niedozwolonej
dyskryminacji. Ponadto naleźy wyraźnie wskazaó, iż przywołana na wstępie ustawa określa
minimalne wynagradzanie zasadnicze, zatem pracodawca zawsze moze pracownikow
zaliczonych do nizszych grup wynagrodzic dodatkowo za wiedzę i umiejętności zdobyte
w ramach kształcenia podyplomowego, staż pracy czy zaangazowanie w wykonywane
obowiązki,

Mając na uwadze powyższe, Prezydium Małopolskiej Okręgowej Rady Pielę9niarek
i Połoznych w Krakowie oczekuje, iz wnikliwa analiza przepisow prawa w zakresie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i połoznych przez świadczeniodawców
doprowadzi do stosowania przywołanej na wstępie ustawy w sposob zgodny z intencją
ustawodawcy i przepisami prawa.
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