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Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 24 marca 2021 r. 

  

w sprawie poparcia zdania odrębnego Forum Związków Zawodowych do stanowiska 
Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie płac 

minimalnych w ochronie zdrowia 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera zdanie odrębne Forum Związków 
Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 
2021 r. w związku z poparciem przez Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia propozycji 
Ministerstwa Zdrowia z dnia 26 lutego 2021 r. dotyczących zmian w ustawie o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych, dotyczących roku 2021. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych negatywnie ocenia poparcie przez organizacje 
pracodawców i dwie centrale związkowe (OPZZ i NSZZ Solidarność) propozycji Ministra 
Zdrowia w sprawie płac minimalnych w ochronie zdrowia. Propozycja Ministra Zdrowia jest 
dla zawodów medycznych niesprawiedliwa, gdyż sprowadzają się one głównie do jeszcze 
większego niż dotychczas „spłaszczenia” płac gwarantowanych w ochronie zdrowia. 
Pierwotnie przyjęte w ustawie grupy pracowników i poziomy współczynników pracy cechuje 
błędna metodologia nie uwzględniająca w sposób właściwy najniższych poziomów 
wynagradzania w poszczególnych grupach pracowniczych. Przedmiotowa propozycja 
faktycznie nie obejmuje stosownych podwyżek dla grupy pielęgniarek z licencjatem 
i wykształceniem średnim. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zawsze postulowała, aby poziomy wynagrodzeń 
w ustawie były ustalane według określonych grup zawodowych zgodnie z faktycznie 
posiadanymi kwalifikacjami na zajmowanym stanowisku. Ważną kwestią jest także wpisanie 
do ustawy przepisu nakładającego na pracodawców obowiązek automatycznego wzrostu 
wynagrodzenia zasadniczego w przypadku aktualnego podniesienia kwalifikacji zawodowych. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera propozycję Forum Związków Zawodowych 
do podjęcia na nowo negocjacji przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia ze Związkami 
Zawodowymi w zakresie zmiany zaszeregowania pracowników do poszczególnych grup 
zawodowych w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o podjęcie pilnych działań w zakresie 
prawidłowego zaszeregowania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, mając na uwadze 
wpływ zmian demograficznych na społeczeństwo oraz systematycznie pogłębiającą się lukę 
pokoleniową pielęgniarek i położnych. 
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