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RCL opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych. Nowelizacja wprowadza zmiany dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego
magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz niewymagających specjalizacji,
przeniesiono z dotychczasowej grupy zawodowej określonej w lp. 9. do grupy określonej w lp. 8.
Obecnie grupa zawodowa określona w lp. 8 załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. obejmuje
tylko pielęgniarki i położne ze specjalizacją (niezależnie od poziomu wykształcenia i ukończonego
kierunku studiów), zatem pielęgniarki i położne, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie
na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ale zatrudnione są na stanowiskach pracy
niewymagających specjalizacji, są kwaliﬁkowane do grupy zawodowej pielęgniarek i położnych z
najniższym współczynnikiem pracy (grupa określona w lp. 9).
Proponowana zmiana spowoduje, że współczynnik pracy 1,05 będzie obowiązywał przy ustalaniu
wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach pracy, na
których wymagane jest posiadanie tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i
specjalizacji.
Natomiast pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowisku pracy, na którym wymagane jest
posiadanie specjalizacji, niezależnie od poziomu wykształcenia i ukończonego kierunku studiów, będą
miały jednakowy współczynnik pracy jak pielęgniarki i położne bez specjalizacji, które są zatrudnione
na stanowiskach, na których wymagany jest z tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub
położnictwo (współczynnik pracy w wysokości 0,73).
Przedmiotowa zmiana zakłada również, że grupa zawodowa pielęgniarek i położnych określonych w lp.
9 ma obejmować pielęgniarki i położne inne niż kwaliﬁkowane do grupy w lp. 7 i 8, bez specjalizacji.
Projekt przewiduje ponadto doprecyzowanie nazewnictwa grup zawodowych pielęgniarek i położnych
w załączniku do zmienianej ustawy, celem dostosowania go do aktualnych przepisów:
1) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów
zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów
dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru
suplementu do dyplomu (Dz. U. poz. 279);
2) art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz.
123, z późn. zm.).
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