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Pani 
Jozefa Szczurek-Zelazko 
Sekretarz Stanu 
w IMinisterstwie Zdrowia 

W nawi^zaniu do pisma Okr^gowej Izby Piel^gniarek i Potoznych w Bydgoszczy. 
znak: OIPiP/1047/I7. dotycz^cym przeznaczania srodkow finansowych przeznaczonych na 
wzrost wynagrodzen dia piel^gniarek i poloznych na wyrownanie do wynagrodzenia 
minimalnego. przekazuje nast^puj^ce informacje do stosownego wykorzystania. 

Problemalyk? ustalania minimalnego wynagrodzenia reguluj^ przepisy ustawy z dnia 
10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac^ (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008. 
z pozn. zm.). Ustawa okresla doln^ granic^ wynagrodzenia jakie powinien otrzymywac kazdy 
pracownik zatrudniony \v petnym miesi^cznym wymiarze czasu pracy. niezaleznie od 
posiadanych kwalifikacji. zaszeregowania osobistego. a takze sWadnikow wynagrodzenia, 
systemu i rozkladu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak rowniez szczegolnych 
wtasciwosci i warunkow pracy. Zgodnie z rozporz^dzeniem Rady Ministrow z dnia 
9 wTzesnia 2016 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac^ w 2017 r. 
(Dz. U. poz. 1456) minimalne wynagrodzenie za prac? w 2017 r. wynosi 2 000 zl za kazdy 
miesi^c. 

Przy porowTiywaniu wysokosci wynagrodzenia pracownika z obowi^uj^c^ wysokosci^ 
minimalnego wynagrodzenia za prac^ brane s^ pod uwag?. zgodnie z art. 6 ust. 4 WAV. ustawy, 
przystuguj^ce pracownikowi skladniki wynagrodzenia i inne swiadczenia wynikaj^ce ze 
stosunku pracy. zaliczone wedlug zasad slalystyki zatrudnienia i wynagrodzen okreslonych 
przez Glowny Urz^d Stalystyczny do wynagrodzen osobowych. Minimalne wynagrodzenie za 
prac^. obejmuje zatem nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. ale rowniez. inne skladniki 
wynagrodzenia. w tym m. in. dodatek za slaz pracy, premie i nagrody: jest to t^czne 
wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesi^cu. Nie uwzgl^dnia si? 
natomiast nagrody jubileuszowej. odprawy pieni^znej przysluguj^cej pracownikowi 
w zwi^ku z przejsciem na emer>iur? lub rent? z tvlulu niezdolnosci do pracy. wynagrodzenia 
za prac? w godzinach nadliczbowy ch oraz. na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie 



ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac? oraz niektorych ustaw (Dz. U. poz.1265), 
dodatku do wynagrodzenia za prac^ w porze nocnej (art. 6 ust. 5 ustawy). 

W)Tiagrodzenie pracownika zatrudnionego w petnym wymiarze czasu pracy powinno bye 
ustalone w taki sposob. aby jego wysokosc nie byJa nizsza od obowi^uj^cej wysokosci 
minimalnego wynagrodzenia za prae?. 

Nalezy jednoczesnie dodac. ze Ministerstwo Rodziny, Praey i Polityki Spolecznej ze swojej 
strony dostrzega potrzeb^ modyfikaeji obeenego zakresu minimalnego wynagrodzenia za 
prac^. w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego i przejrzystego ksztaJtu tego 
wynagrodzenia: jednym z rozwazanych aspektow zmiany polegaj^ce na etapowym 
wyl^czaniu poszczegolnych skiadnikow wynagrodzenia z kategorii wynagrodzenia 
minimalnego. Analizuj^c rozne warianty takiego rozwi^zania brane pod uwag^. m.in. 
obligator\jne dodatkowe skutki fmansowe dla pracodawcow. wplyw na finanse publiczne 
oraz na rynek pracy. Z uwagi na systemowy charakter oraz mozliwe znacz^ce skutki 
fmansowe. dokonanie zmian powinno odbywac sitj w sposob stopniowy i wywazony. 

Ponadto uprzejmie informuj?. ze Okr^gowa Izby Piel^gniarek i Potoznych w Bydgoszczy. 
zostala poinformowana odr^bnym pismem o przekazaniu sprawy do Ministerstwa Zdrowia. 
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N/znak: OIPiP/1047/17 

Pan Konstant> Radziwill 
Minister Zdrowia 
ul. Miodowa 15. 00-952 Warszawa 

Pani Elzbieta Rafalska 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

Pan dr Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Biuro Rzecznika Prau^ Obywatelskich w Waiszawie 
Aleja Solidamosci 77, 00-090 Warszawa 

Naczelna Izba Piel^gniarek i Poloznych 
ul. Pory 78, lok. 10, 02-757 Warszawa 

N/data: 13.04.2017 r. 

Dotyczy: przeznaczamsw*odk6w finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzen 

dla piel^gniarek i poloznych na uyrownanie do nynagrodzenia minimalnego 

W imieniu Okr^gowej Izby Piel^gniarek i Poloznych w Bydgoszczy, pragn? zwTocic Panstwa 

uwag? na problem przeznaczania srodkow finansowych przeznaczonych na wzrost 

wynagrodzen dla piel^gniarek i poloznych, na podstawie przepisow Rozporz^dzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 14 paidziemika 2015 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie 

ogolnych warunkow umow o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, na wyrownanie do 

wynagrodzenia minimalnego. 

Zglaszaj^ si^ do nas piel^gniarki i polozne, ktorych wynagrodzenie zasadnicze, 

ustalone zgodnie z przepisami ustawy, w tym bez dodatku za prac? w porze nocnej, jest 



1 
nizsze od wynagrodzenia mininialnego obovvigzuj^cego na podstawie ustawy z dnia 

10 pazdziemika 2002 r. o wynagrodzeniu minimalnym za prac?. 

Przcd 1 st\cznia 2017 roku. kiedy do wynagrodzenia wliczano dodatek za prac^ \v porze 

nocnej i wynagrodzenie minimalne bylo nizsze, pieli^gniarki i polozne zatrudnione 

u swiadczeniodawcow otrz\Tiiywaiy wyrownanie do placy minimainej i do tego podwyzki 

w wysokosci przewidzianej przepisami Rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 

14 pazdziemika 2015 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie ogolnych warunkdw umow 

o udzielanie swiadczeri opieki zdrowotnej. 

Po wy^czeniu z wynagrodzenia ustalanego dla celu obliczenia wysokosci wynagrodzenia 

pracownika, zgodnie z ustawq o minimalnym wynagrodzeniu pracownikow, dodatku za prac^ 

w porze nocnej i po podwyzce wyTiagrodzenia minimalnego, w wielu wypadkach nie jest 

osi^gane wynagrodzenie minimalne, a roznica do wynagrodzenia minimalnego stala si? 

znaczna. W zwi^zku z tym pracodawcy do wynagrodzenia, obliczonego dla celow ustawy 

o wynagrodzeniu minimalnym, doliczaj^ takze dodatek do wynagrodzenia wyplacany na 

podstawie przepisow Rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 pazdziemika 2015 r. 

zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie ogolnych wamnkow umow o udzielanie swiadczeri 

opieki zdrowotnej. W ten sposob piel^gniarka czy poiozna nie uzyskuj^ wzrostu 

wynagrodzenia, jakie mialy zapewnic przepisy tego Rozporz^dzenia, ale uzyskujg 

niejednokrotnie tylko polow? zapewnianej kwoty podwyzki. 

Bior^c pod uwag? przepis art. 6 ust. 4. ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, zgodnie 

z ktorym do obliczenia wysokosci wjTiagrodzenia pracownika przyjmuje si? prz>'shjgujqce 

pracowTiikowi skladniki wynagrodzenia i inne swiadczenia wynikajqce ze stosunku pracy, 

zaliczone wedhig zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeri okreslonych przez Glowny 

Urz^d Statystyczny do wjnagrodzeri osobowych, z zastrzezeniem ust. 5., wydaje si? niestety, 

ze praktyka pracodawcow jest zgodna z tymi przepisami. 

Jednoczesnie w ten sposob dla niemalej grupy piel?gniarek i potoznych flkcjq staje si? 

zapewniany przez Ministerstwo wzrost ich wynagrodzeri. 

W zwi^zku z powyzsz}Tn uprzejmie prosimy o zaj?cie stanowiska w tej sprawie 

i wyjasnienie, czy istotnie do obliczenia wysokosci wynagrodzenia pracownika, zgodnie 

z ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, wlicza si? dodatek do wynagrodzenia wyplacany na 

podstawie przepisow Rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 pazdziemika 2015 r. 

zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie ogolnych warunkow umow o udzielanie swiadczeri 



^ opicki /drowotnej. a u u\padku uznania. ze Jest to d/ialanic prawidhnve. w/vwamy do 

podjecia niezbednveli dzialari legislacyjnych. zapeuniaj^cych osii^gni^cie cclu 

Rozporzadzenia, jakim miah> b\c uzyskanic wzrostu wynagrodzeri dla pieli^gniarek 

i poloznych o kwoty zapisane w Rozporz^dzeniu. 

Do wiadomosci: 
1. Pani Lucyna Dargiewicz - Przew odnicz^ca Zarzgdu Krajowego OZZPiP 
2. Pani Halina Pepliriska - Przewodnicz^ca Zarzadu Regionu Kuiawsko - Pomorskiego 

OZZPiP 


