
8 nr 12/2017 r.

1. Potrzeba i cel wydania ustawy
Podstawowym celem projektu ustawy 
jest przyznanie pielęgniarkom i położ-
nym z tytułem magistra na kierunkach 
pokrewnych mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia, ze specjalizacją 
- prawa do takiego samego współczyn-
nika pracy, jaki przyznano w Ustawie 
z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonu-
jących zawody medyczne zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych (da-
lej: ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.) 
pielęgniarkom lub położnym z tytułem 
magistra na kierunku pielęgniarstwo 
lub położnictwo, ze specjalizacją. Cel 
ten można zrealizować poprzez zmianę 
brzmienia pkt 7 w załączniku do usta-
wy oraz przyznanie wymienionym gru-
pom zawodowym tego samego współ-
czynnika pracy w wysokości 1,05. 
Nadto autorzy projektu w zmienionym 
pkt 8 załącznika uwzględnili słuszne 
postulaty pominiętej w ustawie grupy 
pielęgniarek lub położnych z tytułem 
licencjata, ze specjalizacją przyznając 
im współczynnik pracy w wysokości 
0,95. 
W projekcie ustawy wnioskodawcy 
przedstawili także propozycję zmiany 
treści ustępu 1 w art. 26 ustawy o za-
wodach pielęgniarki i położnej, regu-
lującego sprawę powrotu pielęgniarki 
lub położnej do zawodu po okresie 
przerwy w wykonywaniu zawodu, 
polegający na przyznaniu w trakcie 
obowiązkowego przeszkolenia od pod-
miotu szkolącego wynagrodzenia w 
wysokości minimalnego wynagrodze-
nia. 

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, 
która ma być unormowana, oraz 
różnica pomiędzy dotychczasowym 
a projektowanym stanem prawnym
Przepisy Ustawy z dnia 8 czerwca 
2017 r. o sposobie ustalania najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników wykonujących zawody me-
dyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych w ogóle nie uwzględniły 
pielęgniarek albo położnych z tytułem 
magistra na kierunkach pokrewnych 
mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia, stąd zaszła potrzeba zmia-
ny punktu 7 w załączniku do ustawy. 
Równocześnie w sposób odmienny i 
niesprawiedliwy regulowały prawo do 
wzrostu miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego pielęgniarek albo położ-
nych mających wyższe wykształcenie 
magisterskie i licencjackie. 
Pracownicy, którzy ukończyli wyższe 
studia zawodowe licencjackie uzy-
skując tytuł zawodowy pielęgniarki 
albo położnej, są traktowani gorzej 
(uwzględnieni w załączniku w grupie 
absolwentów szkół średnich) niż pra-
cownicy posiadający tytuł magistra 
pielęgniarstwa albo położnictwa.
Równocześnie ustawodawca w ogóle 
nie uwzględnił w załączniku do ustawy 
pielęgniarek albo położnych z tytułem 
magistra na kierunkach pokrewnych 
mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia. Z przepisu art. 7 Ustawy z 
dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pie-
lęgniarki i położnej wynika, że pielę-
gniarka (położna) uzyskuje kwalifika-
cje zawodowe po ukończeniu szkoły 
pielęgniarskiej (położnych). W przy-
padku szkoły wyższej chodzi o ukoń-

czenie studiów magisterskich lub stu-
diów wyższych zawodowych. Oznacza 
to, że dla ustawodawcy ukończenie 
jednej z wymienionych form studiów 
stanowi uzyskanie pełnych kwalifika-
cji zawodowych. 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na 
inny przepis traktujący o przedmiocie 
sprawy. Chodzi o Ustawę z dnia 27 
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, 
z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tej 
ustawy tytuł zawodowy licencjata uzy-
skiwany jest na studiach pierwszego 
stopnia, czyli studiach licencjackich, 
które umożliwiają uzyskanie wiedzy 
i umiejętności w określonym zakresie 
kształcenia oraz przygotowują do pra-
cy w  określonym zawodzie. Uzyskanie 
takiego tytułu uprawnia pielęgniarkę 
(położną) do konkursów (np. na pielę-
gniarkę oddziałową), ponieważ posia-
da kwalifikacje zawodowe wymagane 
do zajmowania różnych stanowisk na 
równi z pielęgniarką (położną), która 
posiada tytuł naukowy magistra.
W przedstawionej sytuacji wniosko-
dawcy uważają, że nie ma podstaw 
prawnych do tak rażącego rozróżnia-
nia obu grup pielęgniarek (położnych) 
przy ustalaniu praw do wynagrodze-
nia oraz, że grupy te winny otrzymać 
współczynnik pracy odpowiednio w 
wymiarze 1,05 oraz 0,95.
Wreszcie projektodawcy zauważają, 
że zakwalifikowanie w załączniku do 
zmienianej ustawy danej grupy pie-
lęgniarek (położnych) pod określony 
współczynnik pracy (1,05 lub 0,73) wy-
wołuje rażące różnice w kwocie łącz-
nej podwyżki wynagrodzenia zasadni-

czego, jaka będzie dokonana w okresie 
do dnia 31 grudnia 2021 r., w stosunku 
do wynagrodzenia zasadniczego przed 
dniem 1 lipca 2017 r. Z odpowiedzi 
Ministra Zdrowia z dnia 4 września 
2017 r. znak: DSP.070.12.2017.EK na 
interpelację posła Marka Sowy wyni-
ka, że w wymienionym okresie pielę-
gniarka (położna) z tytułem magistra, 
ze  specjalizacją otrzyma łącznie 2 868 
zł podwyżki, gdy pielęgniarka (położ-
na) z tytułem licencjata lub bez tytułu 
(czyli po szkole średniej), ze specja-

lizacją – tylko 1 099 zł. Oznacza to, 
wbrew cytowanym przepisom ustawy 
o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz 
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyż-
szym, że posiadanie tytułu licencjata 
w kwestiach wynagrodzenia zasadni-
czego nic nie daje, gdyż ustawodawca 
zrównał osoby z tym tytułem z osoba-
mi po szkole średniej pielęgniarskiej.
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Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach 
zasadniczych pielęgniarek i położnych?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Poniżej publikujemy projekt ustawy złożony przez grupę posłów Nowoczesnej, który - zgodnie z uzasadnieniem - dotyczy „przyznania pielęgniarkom i położnym z tytułem magistra na kierun-
kach pokrewnych, mających zastosowanie w ochronie zdrowia, ze specjalizacją, prawa do takiego samego współczynnika pracy, jaki przyznano w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, pielęgniarkom lub położnym z tytułem magistra na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją".

USTAWA
z dnia …….….

o zmianie ustawy o zawodach pie-
lęgniarki i położnej oraz ustawy 
o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych

 Art. 1. W Ustawie z dnia 15 lipca 2011 
r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1251 i 2020) w 
art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pielęgniarka lub położna, które nie 
wykonują zawodu łącznie przez okres 
dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 
lat, a zamierzają podjąć jego wykony-

wanie, mają obowiązek zawiadomić 
o tym właściwą okręgową radę pielę-
gniarek i położnych i odbyć trwające 
nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkole-
nie pod nadzorem innej osoby upraw-
nionej do wykonywania odpowiednio 
zawodu pielęgniarki lub położnej, 
legitymującej się co najmniej 5-let-
nim doświadczeniem zawodowym, 
zwanej dalej opiekunem. Opiekuna 
wskazuje kierownik podmiotu, w 
którym odbywa się przeszkolenie. W 
okresie przeszkolenia pielęgniarka lub 
położna otrzymuje od podmiotu szko-
lącego wynagrodzenie w wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 
określonego w ustawie z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wy-

nagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 
r. poz. 847), pochodzące z Funduszu 
Pracy”.

Art. 2. W Ustawie z dnia 8 czerwca 
2017 r. o sposobie ustalania najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmio-
tach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1473) wprowadza się następujące 
zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa określa sposób ustala-
nia najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych, uwzględnia-

jący rodzaj wykonywanej pracy, kwa-
lifikacje oraz sposób osiągania najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego”.
2) w załączniku do ustawy:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Pielęgniarka albo położna z tytu-
łem magistra na kierunku pielęgniar-
stwo lub położnictwo lub kierunkach 
pokrewnych mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia, ze specjalizacją 
– 1,05”,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Pielęgniarka albo położna z tytu-
łem licencjata na kierunku pielęgniar-
stwo lub położnictwo, ze specjalizacją 
– 0,95”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia.

Powyższy projekt złożony został przez 
grupę posłów Nowoczesnej i dotyczy 
zgodnie z uzasadnieniem - przyznania 
pielęgniarkom i położnym z tytułem 
magistra na kierunkach pokrewnych 
mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia, ze specjalizacją, prawa do 
takiego samego współczynnika pra-
cy, jaki przyznano w Ustawie z dnia 8 
czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych, pielegniar-
kom lub położnym z tytułem magistra 
na kierunku pielęgniarstwo lub położ-
nictwo, ze specjalizacją.
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