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Ustawa o wynagrodzeniach zasadniczych
Wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia

Ustawa
z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych

Ustawa podpisana przez Prezydenta 
RP w dniu 19.07.2017 r.

Art. 1. Ustawa określa sposób ustala-
nia najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego  pracowników  wykonujących 
zawody  medyczne  zatrudnionych  w 
podmiotach leczniczych, uwzględnia-
jący rodzaj wykonywanej pracy, oraz 
sposób  osiągania  najniższego  wyna-
grodzenia zasadniczego.
Art. 2. Użyte  w  ustawie  określenia 
oznaczają:
1)  najniższe  wynagrodzenie  zasad-
nicze  –  najniższe  miesięczne  wyna-
grodzenie  zasadnicze  przysługujące 
pracownikowi  wykonującemu  zawód 
medyczny  w  podmiocie  leczniczym, 
obliczone w  sposób  określony w  art. 
3 albo art. 7;
2) podmiot leczniczy – podmiot lecz-
niczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 
ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1638, 1948 i 2260);
3) pracownik wykonujący zawód me-
dyczny:
a) osoba wykonująca zawód medycz-
ny  w  rozumieniu  art.  2  ust.  1  pkt  2 
ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o 
działalności  leczniczej,  która  jest  za-
trudniona w ramach stosunku pracy w 
podmiocie leczniczym,
b)  osoba  zatrudniona  w  ramach  sto-
sunku pracy w podmiocie leczniczym, 
która  bierze  bezpośredni  udział  w 
wykonywaniu  zadań  Państwowej  In-
spekcji  Sanitarnej  polegających  na 
sprawowaniu zapobiegawczego i bie-
żącego  nadzoru  sanitarnego,  prowa-
dzeniu  działalności  zapobiegawczej 
i  przeciwepidemicznej  w  zakresie 
chorób  zakaźnych  i  innych  chorób 
powodowanych  warunkami  środowi-
ska oraz na prowadzeniu działalności 
oświatowo-zdrowotnej.
Art. 3. 1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. 
podmiot leczniczy dokonuje podwyż-
szenia  wynagrodzenia  zasadniczego 
pracownika  wykonującego  zawód 
medyczny,  którego  wynagrodzenie 
zasadnicze jest niższe od najniższego 
wynagrodzenia  zasadniczego,  usta-
lonego  jako  iloczyn  współczynnika 
pracy  określonego  w  załączniku  do 
ustawy  i  kwoty  przeciętnego  mie-
sięcznego  wynagrodzenia  brutto  w 
gospodarce  narodowej  w  roku  po-

przedzającym  ustalenie,  ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej  Polskiej  „Monitor 
Polski”, do wysokości nie niższej niż 
najniższe  wynagrodzenie  zasadnicze, 
z uwzględnieniem następujących wa-
runków:
1) sposób podwyższania wynagrodze-
nia  zasadniczego  ustalają,  w  drodze 
porozumienia,  strony  uprawnione  w 
danym podmiocie  leczniczym do  za-
warcia  zakładowego  układu  zbioro-
wego  pracy,  zwanego  dalej  „porozu-
mieniem”;
2)  podmiot  leczniczy,  u  którego  nie 
działa  zakładowa  organizacja  związ-
kowa,  zawiera  porozumienie  z  pra-
cownikiem  wybranym  przez  pra-
cowników  podmiotu  leczniczego  do 
reprezentowania ich interesów;
3) porozumienie zawiera się  do dnia 
31 maja;
4)  jeżeli  porozumienie  nie  zostanie 
zawarte w terminie określonym w pkt 
3,  sposób  podwyższania  wynagro-
dzenia zasadniczego ustala, w drodze 
zarządzenia w sprawie podwyższenia 
wynagrodzenia,  zwanego  dalej  „za-
rządzeniem”:
a) kierownik podmiotu leczniczego,
b) podmiot tworzący, o którym mowa 
w  art.  4  pkt  1  –  w  przypadku  pod-
miotów  leczniczych  działających  w 
formie jednostek budżetowych, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno-
ści leczniczej;
5)  ustalony  w  drodze  porozumienia 
albo  zarządzenia  sposób  podwyższe-
nia  wynagrodzenia  zasadniczego  za-
pewnia  proporcjonalny  dla  każdej  z 
grup zawodowych średni wzrost tego 
wynagrodzenia, przy czym:
a) na dzień 1  lipca 2017  r. wynagro-
dzenie  zasadnicze  pracownika  wy-
konującego  zawód  medyczny  pod-
wyższa się co najmniej o 10% kwoty 
stanowiącej różnicę pomiędzy najniż-
szym  wynagrodzeniem  zasadniczym 
a wynagrodzeniem zasadniczym tego 
pracownika,
b) na dzień 1  lipca 2018  r. wynagro-
dzenie  zasadnicze  pracownika  wy-
konującego  zawód  medyczny  pod-
wyższa się co najmniej o 20% kwoty 
stanowiącej różnicę pomiędzy najniż-
szym  wynagrodzeniem  zasadniczym 
a wynagrodzeniem zasadniczym tego 
pracownika,
c) na dzień 1  lipca 2019  r. wynagro-
dzenie  zasadnicze  pracownika  wy-
konującego  zawód  medyczny  pod-
wyższa się co najmniej o 20% kwoty 
stanowiącej różnicę pomiędzy najniż-
szym  wynagrodzeniem  zasadniczym 

a wynagrodzeniem zasadniczym tego 
pracownika,
d) na dzień 1  lipca 2020  r. wynagro-
dzenie  zasadnicze  pracownika  wy-
konującego  zawód  medyczny  pod-
wyższa się co najmniej o 20% kwoty 
stanowiącej różnicę pomiędzy najniż-
szym  wynagrodzeniem  zasadniczym 
a wynagrodzeniem zasadniczym tego 
pracownika,
e) na dzień 1  lipca 2021  r. wynagro-
dzenie  zasadnicze  pracownika  wy-
konującego  zawód  medyczny  pod-
wyższa się co najmniej o 20% kwoty 
stanowiącej różnicę pomiędzy najniż-
szym  wynagrodzeniem  zasadniczym 
a wynagrodzeniem zasadniczym tego 
pracownika.
2.  Pracownikowi  wykonującemu 
zawód  medyczny  w  niepełnym  wy-
miarze  czasu  pracy  najniższe  wy-
nagrodzenie  zasadnicze  oblicza  się 
proporcjonalnie  do  wymiaru  czasu 
pracy określonego w ramach stosunku 
pracy.
3.  Ustalony  w  drodze  porozumienia 
albo  zarządzenia  sposób  podwyższa-
nia wynagrodzenia zasadniczego oso-
by  zajmującej  stanowisko pielęgniar-
ki  lub  położnej  uwzględnia  wzrost 
miesięcznego  wynagrodzenia  danej 
pielęgniarki  albo  położnej  dokonany 
na  podstawie  przepisów  wydanych 
na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z 
dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadcze-
niach  opieki  zdrowotnej  finansowa-
nych  ze  środków 
publicznych  (Dz. 
U.  z  2016  r.  poz. 
1793,  z  późn. 
zm.1)).
4. Od dnia 1 stycz-
nia  2022  r.  wyna-
grodzenie  zasad-
nicze  pracownika 
wy k o n u j ą c e g o 
zawód  medyczny 
nie może  być  niż-
sze  niż  najniższe 
wynagrodzen ie 
zasadnicze  ustalo-
ne w sposób okre-
ślony  w  ust.  1  na 
dzień  31  grudnia 
2021 r.
Art. 4. Kontro-
lę  wykonywania 
przepisów  art.  3 
przeprowadza:
1)  podmiot  two-
rzący  w  rozumie-
niu art. 2 ust. 1 pkt 
6  ustawy  z  dnia 
15  kwietnia  2011 
r.  o  działalności 
leczniczej na zasa-

dach określonych w tej ustawie;
2) Państwowa Inspekcja Pracy na za-
sadach określonych w ustawie z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej In-
spekcji  Pracy  (Dz. U.  z  2017  r.  poz. 
786 i 962).
Art. 5. W  porozumieniu  albo  zarzą-
dzeniu  określa  się  również  zasady 
podwyższania  wynagrodzenia  osoby 
zatrudnionej w  ramach stosunku pra-
cy  w  podmiocie  leczniczym,  niewy-
konującej  zawodu  medycznego,  tak 
aby  wynagrodzenie  to  odpowiadało 
w  szczególności  rodzajowi  wykony-
wanej  pracy  i  kwalifikacjom  wyma-
ganym przy jej wykonywaniu, a także 
uwzględniało ilość i jakość świadczo-
nej  pracy.  Przepisy  art.  4  stosuje  się 
odpowiednio.
Art. 6. 1. W  latach 2017–2027 mak-
symalny  limit  wydatków  z  budżetu 
państwa  będących  skutkiem  finanso-
wym ustawy z tytułu wzrostu kosztów 
związanych ze specjalizacją oraz reali-
zacją staży podyplomowych lekarzy i 
lekarzy dentystów wynosi 5 028 159 
tys. zł, przy czym w kolejnych latach 
wyniesie maksymalnie:

1) 2017 r. – 0 zł;
2) 2018 r. – 64 086 tys. zł;
3) 2019 r. – 102 457 tys. zł;
4) 2020 r. – 195 666 tys. zł;
5) 2021 r. – 302 924 tys. zł;
6) 2022 r. – 727 171 tys. zł;
7) 2023 r. – 727 171 tys. zł;

8) 2024 r. – 727 171 tys. zł;
9) 2025 r. – 727 171 tys. zł;
10) 2026 r. – 727 171 tys. zł;
11) 2027 r. – 727 171 tys. zł.

2.  Liczbę wolnych miejsc  szkolenio-
wych dla lekarzy i lekarzy dentystów 
w poszczególnych dziedzinach medy-
cyny w trybie rezydentury ustala się na 
dany rok, uwzględniając limit wydat-
ków określony w ust. 1 pomniejszony 
o  wysokość  środków  budżetowych 
przeznaczonych  na  sfinansowanie 
kosztów związanych z realizacją obo-
wiązkowych  staży  podyplomowych 
lekarzy i lekarzy dentystów.
3.  Organem  właściwym  do  monito-
rowania wykorzystania  limitu wydat-
ków,  o  których mowa w  ust.  1,  oraz 
wdrożenia  mechanizmu  korygujące-
go, o którym mowa w ust. 2, jest mini-
ster właściwy do spraw zdrowia.
Art. 7.  Do  dnia  31  grudnia  2019  r. 
najniższe  wynagrodzenie  zasadnicze 
ustala się jako iloczyn współczynnika 
pracy  określonego  w  załączniku  do 
ustawy i kwoty 3900 zł brutto.
Art. 8. W  2017  r.  porozumienie,  o 
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, za-
wiera się w terminie miesiąca od dnia 
wejścia w życie ustawy.
Art. 9. Ustawa  wchodzi  w  życie  po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Marszałek Sejmu
Marek Kuchciński

Załącznik do ustawy

z dnia 8 czerwca 2017 r.

(poz. ….)

Współczynniki pracy

Lp.
Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na

zajmowanym stanowisku

Współ-

czynnik

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 0,73

9. Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji 0,64

10. Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny 

niż określony w lp. 1–9, wymagający średniego wykształcenia
0,64

Załącznik do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.
Współczynniki pracy


