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Szanowna Pani Prezes,
W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca br., znak: NIPiP-NRPiP-DS.015.159.2022, w
sprawie realizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w
podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1352) uprzejmie
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Przede wszystkim należy zauważyć, że od samego początku obowiązywania ustawy
regulującej sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych podział na grupy zawodowe w
załączniku do ustawy oparty był na kwalifikacjach wymaganych na zajmowanym
stanowisku. Wspomniana wyżej nowelizacja z dnia 26 maja 2022 r. nie wprowadziła
żadnych zmian w tym zakresie.
Przypisując pracowników do określonej grupy zawodowej z załącznika do przedmiotowej
ustawy pracodawca zobowiązany jest uwzględnić kwalifikacje wymagane na
poszczególnych stanowiskach pracy w podmiocie leczniczym, a proces decyzyjny w tym
zakresie musi odbywać się w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Pracodawca obowiązany jest więc m.in. uwzględniać wymagane kwalifikacje dla
określonych stanowisk pracy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym na
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podstawie art. 50 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej oraz w rozporządzeniach
wydanych na mocy art. 31 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych. Przepisy ustawy nie wyłączają również w żadnym zakresie
obowiązku pracodawcy brania pod uwagę przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń
ogólnych zasad prawa pracy określających kryteria obowiązujące przy ustalaniu
wynagrodzeń, kreujących zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu (art. 183c Kodeksu
pracy), czy też nakazujących brać pod uwagę kwalifikacje wymagane do wykonywania
określonych czynności zawodowych na konkretnych stanowiskach pracy w danej
placówce i ich wzajemnych relacji.
Jednocześnie informuję, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie
realizacji przepisów regulujących ustalanie najniższego wynagrodzenia zasadniczego
na poziomie nie niższym niż gwarantowany wspominaną ustawą z dnia 26 maja 2022 r.
istnieje możliwość skierowania wystąpienia do organów Państwowej Inspekcji Pracy, a
ostatecznego rozstrzygnięcia może dokonywać sąd pracy.
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