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RDS ds. usług publicznych
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Propozycja zmian w Ustawie z dnia 8 
czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnio-
nych w podmiotach lecz-
niczych była przed-
miotem posiedzenia 
Zespołu proble-
mowego RDS ds. 
usług publicznych. 
W spotkaniu, które 
odbyło się 20 lu-
tego br. w Centrum 
Partnerstwa Społecz-
nego „Dialog”, stronę 
rządową reprezentowali: 
Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Le-
szek Skiba – Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Finansów oraz Andrzej 
Jacyna – p.o. Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia.
Wiceminister J. Szczurek-Żelazko 
przedstawiła projekt zmian do Usta-
wy z dnia 8 czerwca 2017 r.  o spo-
sobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników 

wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych. Najistotniejszą zmianą jest 
rozszerzenie zakresu podmiotowego 
o pracowników działalności podsta-
wowej, innych niż pracownicy wyko-
nujący zawody medyczne, którymi w 

rozumieniu projektowanej ustawy 
są osoby zatrudnione w 

ramach stosunku pra-
cy w podmiocie 

leczniczym, które 
wykonują pra-
cę pozostającą 
w bezpośred-
nim związku 
z udzielaniem 

świadczeń zdro-
wotnych w ko-

mórkach działalno-
ści medycznej zakładu 

leczniczego. Kolejną zmianą 
jest wprowadzenie terminu do dnia 
15 czerwca każdego roku na wy-
danie przez kierownika podmiotu 
leczniczego lub podmiot tworzący 
zarządzenia w sprawie podwyższe-
nia wynagrodzenia. Ponadto projekt 
zakłada przeniesienie pielęgniarek i 
położnych zatrudnionych na stanowi-
skach wymagających wykształcenia 
wyższego magisterskiego na kierunku 

pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz 
niewymagających specjalizacji – z 
dotychczasowej grupy zawodowej ze 
współczynnikiem pracy 0,64 do grupy 
ze współczynnikiem pracy wyższym.
W dalszej części spotkania odbyła się 
dyskusja i wymiana poglądów pomię-
dzy przedstawicielami partnerów spo-
łecznych i stroną rządową.
Strona społeczna poruszyła m.in. 
kwestie dotyczące procesu legisla-
cyjnego i terminu obowiązywania 
nowej ustawy, podpisanego porozu-
mienia pomiędzy ministrem zdrowia 
a lekarzami rezydentami, rozszerzenia 
zakresu podmiotowego uwzględniają-
cego wszystkich pracowników zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych, 
rozważenia zmiany podziału pracow-
ników na grupy zawodowe i zmiany 
współczynników pracy, konieczności 
nowelizacji art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. oraz wznowienia 
prac Trójstronnego Zespołu Branżo-
wego ds. ochrony zdrowia.

Uzgodniono, że resort zdrowia odnie-
sie się do poruszonych kwestii i kon-
tynuacja tematu nastąpi na kolejnym 
posiedzeniu zespołu.
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Projekt zakła-
da przeniesienie pie-

lęgniarek i położnych za-
trudnionych na stanowiskach 
wymagających wykształcenia 
wyższego magisterskiego na 

kierunku pielęgniarstwo 
lub położnictwo...

Nowy podział pielęgniarek i położnych

Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym

stanowisku

Współczynnik

pracy

1 2 3

1. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego 

stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

1,27

2. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego 

stopnia w określonej dziedzinie medycyny

1,17

3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,05

4. Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 0,73

5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny 

pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4,

wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

1,05

6. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny 

pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5,

wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

0,73

7. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku 

pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją

1,05

8. Pielęgniarka albo położna ze specjalizacją albo pielęgniarka 

albo położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo 

lub położnictwo

0,73

9. Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, bez 

specjalizacji

0,64

10. Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny 

inny niż określony w lp. 1-9, wymagający średniego wykształcenia

0,64

11. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący

zawód medyczny

0,53


