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Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na interpelację nr 24532 Pani Poseł Joanny Jaśkowiak „w sprawie 

dodatku dla pielęgniarek i położnych” uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

wyjaśnień.

Na wstępie uprzejmie przypominam, że ustawa z dnia 28 czerwca 2021 r. o zmianie 

ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1104) przewiduje podwyższenie wszystkich współczynników 

pracy, w oparciu o które ustalane są najniższe poziomy wynagrodzeń pracowników 

medycznych podmiotów leczniczych, w tym również pielęgniarek i położnych. 

Jednocześnie przyspiesza o pół roku faktyczne wprowadzenie do polskiego porządku 

prawnego branżowej płacy minimalnej – od 1 lipca 2021 r. żadna pielęgniarka i położna 

w Polsce nie może mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym 

niż określony w załączniku do ustawy:

Grupa zawodowa wg kwalifikacji 

wymaganych

na zajmowanym stanowisku 

Współczynnik 

pracy

Wynikające z ustawy najniższe 

dopuszczalne wynagrodzenie 

zasadnicze brutto

Pielęgniarka z tytułem zawodowym 

magister pielęgniarstwa albo położna z 
1,06 5.478 ł
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tytułem zawodowym magister położnictwa, 

która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia (gr. 7.)

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała 

tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

lub dziedzinie mającej zastosowanie w 

ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z 

tytułem zawodowym licencjat albo magister 

pielęgniarstwa albo położna z tytułem 

zawodowym licencjat albo magister 

położnictwa (gr. 8.)

0,81 4.186

Pielęgniarka albo położna inna niż 

określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu 

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 

dziedzinie mającej zastosowanie w 

ochronie zdrowia (gr. 9.)

0,73 3.772

W tym miejscu należy podkreślić, że łączne wynagrodzenia brutto dla każdej z ww. grup 

zawodowych będą faktycznie znacząco wyższe, gdyż oprócz wynagrodzenia 

zasadniczego składają się na nie dodatki do wynagrodzenia obliczane jako pochodna 

wynagrodzeń zasadniczych, w tym m.in.:

 dodatek stażowy;

 dodatek za pracę zmianową, w nocy, w niedziele, w święta, w dni dodatkowo 

wolne od pracy;

 dodatek za pracę ponadwymiarową, tj. za dyżury medyczne, nadgodziny;

 dodatek za „dyżury pod telefonem”.

Dodatkowo na mocy art. 19 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii kadr medycznych (w brzmieniu po przywołanej wcześniej nowelizacji

z dnia 28 maja br.) pielęgniarki i położne, które dotychczas otrzymywały część 

wynagrodzenia finansowaną z odrębnego strumienia środków wypłacanych na mocy 

rozporządzeń OWU, zyskują ustawową gwarancję nieobniżania wysokości ich 

wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. Należy 

podkreślić, że przepis art. 19 dotyczy zarówno pielęgniarek i położnych zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (kontraktu).

Obowiązek kontroli przestrzegania powyższych przepisów ustawa nałożyła na 

Państwową Inspekcję Pracy.
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W celu realizacji powyższego, w dniu 30 czerwca 2021r. Prezes NFZ wydał Zarządzenie 

nr 122/2021/DEF w sprawie określenia współczynników korygujących dot. świadczeń 

udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych, które gwarantuje 

zapewnienie ciągłości przekazywania środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek

i położnych.

Tak więc nieprawdziwym jest twierdzenie, jakoby pielęgniarek i położnych po dniu 30 

czerwca 2021 r. miały być obniżane.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia 

kontynuuje prace nad propozycjami kolejnych zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Dotyczą one wzrostu współczynników pracy 

w najbliższych latach oraz podziału na grupy zawodowe. intencją Ministra Zdrowia jest 

systematyczne podwyższanie wysokości współczynników pracy wraz ze wzrostem 

nakładów publicznych na ochronę zdrowia.

Przypominam także, że – wbrew publicznym enuncjacjom części przedstawicieli 

środowisk medycznych - ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie 

wprowadza powszechnie obowiązującej w ochronie zdrowia siatki płac, lecz jedynie 

określa wysokość najniższych dopuszczalnych wynagrodzeń zasadniczych brutto dla 

(określonych w załączniku nr 1 do ustawy) grup zawodowych. Stanowi więc ona swojego 

rodzaju lex specialis wobec ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. nie znosi też normy prawnej wynikającej z art. 78 

Kodeksu pracy, a zobowiązującej pracodawcę do kształtowania wynagrodzenia 

pracowników z uwzględnieniem wskazanych w tym przepisie kryteriów. Wynagrodzenie 

odpowiadać więc musi w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom 

wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniać ilość i jakość świadczonej 

pracy.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że Minister Zdrowia nie posiada uprawnień do 

wykonywania funkcji pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w placówkach 

ochrony zdrowia. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a zwłaszcza

z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r.,

poz. 711), pracodawcą dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych – niezależnie 

od ich formy prawnej – jest kierownik / dyrektor danej placówki. To na nim właśnie 

spoczywa odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju sprawy kadrowe, w tym również za 



4

ustalanie wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników zgodnie z przepisami 

Kodeksu pracy.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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