Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Szanowna Pani Prezes,
W związku z przedstawionym zapytaniem przedkładam opinię prawną w sprawie:
Nierówne traktowanie pielęgniarek i położnych w zakresie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego za pracę.
1. Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 820, dalej jako
„Ustawa”) podmioty lecznicze zostały zobowiązane dokonać do dnia 1 lipca 2021 r.
podwyższenia wynagrodzeń m.in. pielęgniarek i położnych. Jednocześnie
zatrudnienie w podmiocie nowych pielęgniarek i położnych odbywa się już z
uwzględnieniem zapisów Ustawy.
2. Wysokość podwyżek została uzależniona od wartości współczynnika pracy dla
poszczególnych grup pielęgniarek i położnych.
Najniższy współczynnik (0,73 versus 0.81 i 1,06) Ustawa nadała pielęgniarkom i
położnym, które nie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - wykształcenie średnie.
Do tej grupy zaliczają się jednak pielęgniarki i położne, które posiadają najdłuższy staż
pracy, są filarem pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, często uczą, wdrażają,
pomagają innym pielęgniarkom i położnym.
Był to pierwotny system kształcenia tych grup zawodowych. Obecnie w systemie
opieki zdrowotnej mamy pielęgniarki i położne, które były kształcone w różnych
systemach - mogą mieć wykształcenie: średnie, licencjat, magisterskie ale wszystkie
jednak posiadają równoprawne prawo wykonywania zawodu.
5. Załącznik do Ustawy ustanawiający grupy zawodowe i przynależne im współczynniki
pracy określa, że podział na grupy zawodowe został oparty o kwalifikacje
wymagane od pracownika na zajmowanym stanowisku oraz, że kierownik podmiotu
leczniczego powinien brać pod uwagę nie tyle posiadane wykształcenie, co
wymagane na stanowisku na którym zatrudniony jest pracownik.
6. Oznacza to, że w przypadku, gdy w danym podmiocie leczniczym zatrudnieni są
pracownicy na jednakowych stanowiskach, którzy wykonują takie same obowiązki,
lecz posiadają różne - lecz porównywalne - kwalifikacje, wówczas pracodawca
stosować powinien art. 18 3c Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownicy mają prawo
do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej
wartości.
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7. Zatem:
•

Jeśli w podmiocie leczniczym są pielęgniarki/położne z średnim wykształceniem i
z licencjatem, to jeśli realizują te same zakresy obowiązków, to powinny
otrzymywać jednakowe wynagrodzenie, gdyż nie liczy się to jakie mają
wykształcenie a to, jakie jest wymagane na stanowisku pielęgniarki, położnej.
Niewątpliwie wszystkie spełniają wymagania do pracy na stanowisku
pielęgniarki/położnej. Nie jest jednak uprawnione takie „wyrównywanie”
wynagrodzeń, które uwzględnia najniższy wskaźnik zarówno dla
pielęgniarki/położnej z średnim wykształceniem, jak i z licencjatem, bo wtedy
pielęgniarki/położne z licencjatem zostałyby zakwalifikowane do grupy o
współczynniku 0,73 czyli niezgodnie z przepisami Ustawy.

•

Jeśli podmiot leczniczy chce zatrudnić pielęgniarkę/położną która posiada
wykształcenie średnie a zatrudnia już pielęgniarki/położne z licencjatem dla
których stosuje współczynnik 0,81 i będą one realizować te same zakresy
obowiązków, to pielęgniarka/położna z wykształceniem średnim nie powinna
zostać zakwalifikowana do grupy z współczynnikiem 0,73 z uwagi na jej staż pracy,
wiek i doświadczenie.
Nie ma wątpliwości, że pracodawca może korzystniej uregulować stosunek pracy
pracownika. Szczególnie powinien to uczynić w sytuacji, gdy stosując wprost
przepisy kontrowersyjnej Ustawy może narazić się na odpowiedzialność za
nierówne traktowanie i dyskryminację.

•

Jeśli natomiast podmiot leczniczy chce zatrudnić pielęgniarkę/położną która
posiada licencjat, to nie powinien stosować najniższego współczynnika 0,73 gdyż
byłoby to niezgodne z Ustawą.
Należy mieć bowiem na uwadze, że licencjat uznawany jest za studia wyższe zgodnie z systemem wykształcenia wyższego i stopni naukowych w Europie który
został zharmonizowany na podstawie tzw. procesu bolońskiego. Zatem osoba z
licencjatem nie powinna zostać zakwalifikowana do grupy z wykształceniem
średnim.

8. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy zatrudni pielęgniarkę/położną z licencjatem i ustali
wynagrodzenie w oparciu o współczynnik 0.81 a jednocześnie zatrudnione będą
pielęgniarki/położne posiadające wykształcenie średnie, które wykonywać będą te
same obowiązki, ale będą miały np. dłuższy staż pracy, doświadczenie i otrzymywać
będą wynagrodzenie niższe bo ustalone w oparciu o najniższy współczynnik 0,73 to
niewątpliwie:
•

pielęgniarka/położna ze średnim wykształceniem jeśli wykonuje ten sam zakres
obowiązków co pielęgniarka/położna z licencjatem i otrzymuje niższe
wynagrodzenie, to powinna wystąpić do kierownika podmiotu leczniczego o
zwiększenie wynagrodzenia;

•

nadto, taka sytuacja rodzić może odpowiedzialność podmiotu leczniczego za
nierówne traktowanie w wynagrodzeniu.

9. Oczywiście, stany faktyczne mogą być różne i każdy przypadek należy badać i
analizować odrębnie. W zależności od konkretnej sytuacji i okoliczności sprawy
możliwe staną się procesy związane:
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•

z dyskryminacją
lub/i

•

z nierównym traktowaniem.

10. Wyjaśnić należy, że trzeba odróżnić dyskryminację od nierównego traktowania. Różne
są podstawy prawne tych roszczeń. Nie wchodząc w szczegóły, nie ma wątpliwości w
judykaturze, że nawet brak dyskryminacji nie uprawnia do różnicowania
wynagrodzenia, gdy występuje sytuacja jednakowej pracy lub pracy o jednakowej
wartości (183c Kodeksu pracy), co niewątpliwie ma miejsce w przypadku
wykonywania prac przez pielęgniarki, położne.
I już samo nierówne traktowanie - czyli bez dyskryminacji - może być podstawą
roszczenia o wyrównanie wynagrodzenia i ustalenia wynagrodzenia na przyszłość
(tak: wyroki Sądu Najwyższego z 18 września 2014 r., III PK 136/13; z 26 stycznia
2016 r., II PK 303/14; z 22 marca 2016 r., II PK 29/15; z 20 lipca 2017 r., I PK 216/16;
z 13 września 2018 r., II PK 135/17).
11. W konkretnej sytuacji dodatkowo może wystąpić kryterium dyskryminujące.
Przykładowo takimi kryteriami mogą być płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia,
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientacja seksualna.
Wtedy, taka sytuacja może świadczyć nie tylko o nierównym traktowaniu, a możliwe,
że również o dyskryminacji - w przypadku wystąpienia przyczyny dyskryminującej
np. wieku - gdy pielęgniarka, położna starsza wiekiem zarabia mniej niż młodsza
pielęgniarka, położna choć wykonują te same obowiązki.
12. Generalnie w art. 18 3b Kodeksu pracy zawarty jest jednoznaczny katalog naruszeń
zasady równego traktowania. Za naruszenie zasady równego traktowania w uważa się
m.in. niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę, chyba że pracodawca
udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
13. Jednak przy tak skonstruowanych przepisach Ustawy, w kontekście fundamentalnych
zasad Kodeksu pracy niemożliwe wydaje się sformułowanie przez pracodawców
owych „obiektywnych” powodów, które by uzasadniały różne wynagrodzenia
pielęgniarek, położnych jeśli wykonują te same obowiązki i posiadają
równoprawne prawo wykonywania zawodu.
14. Reasumując, z całą mocą należy podkreślić, że wykonując przepisy kontrowersyjnej
Ustawy pracodawcy mają obowiązek respektować podstawowe zasady prawa pracy
tj.:
•
•

równe prawo pracowników z tytułu jednakowego wypełniania takich samych
obowiązków (art. 112 Kodeksu pracy),
a także
prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę (art. 13 Kodeksu pracy).

15. Ustawa natomiast nie może burzyć ustalonego porządku prawnego.
Monika Drab, radca prawny
Monika Katarzyna
Drab
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