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UZASADNIENIE
 Przedmiotem projektu ustawy o 
sposobie ustalania najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego pracow-
ników wykonujących 
zawody medyczne 
zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych 
jest określenie sposobu 
ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadni-
czego pracowników wy-
konujących zawody me-
dyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczni-
czych, uwzględniające-
go rodzaj wykonywanej 
pracy, oraz sposobu i 
harmonogramu docho-
dzenia do ustalonego w 
ten sposób docelowego 
poziomu wynagrodzenia 
zasadniczego. Projek-
towana ustawa wpro-
wadzi w odniesieniu do 
pracowników wykonujących zawo-
dy medyczne przepisy gwarantujące 
ochronę wynagrodzenia zasadnicze-
go, a dla grup zawodowych pracow-
ników najmniej zarabiających będzie 
stanowić gwarancję stopniowego pod-
wyższania wynagrodzeń w określonej 
perspektywie czasowej. Celem pro-
jektowanej ustawy nie jest ustalenie 
warunków wynagradzania za pracę 
pracowników wykonujących zawody 
medyczne w taki sposób, aby tworzyć 
tzw. siatki płac, lecz ustalenie najniż-
szych wynagrodzeń zasadniczych, a 
więc minimalnego poziomu, poniżej 
którego pracodawca nie może ustalić 
wynagrodzenia zasadniczego. Stąd 
też w projektowanej ustawie nie okre-
śla się górnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego, a jedynie dolną granicę. 
Ustalenie dolnej granicy wysokości 
wynagrodzeń zasadniczych pracow-
ników medycznych pozwoli na stop-
niowe likwidowanie sygnalizowane-
go przez organizacje pracobiorców 
zjawiska wprowadzania oszczędności 
w podmiotach leczniczych poprzez 
ograniczanie wysokości wynagro-
dzeń. Projektowana ustawa będzie 
służyć zwiększeniu zainteresowania 
kształceniem w zawodach medycz-
nych, promowaniu podejmowania 
zatrudnienia na terenie kraju oraz za-
chęceniu już zatrudnionej kadry do 
podwyższania kwalifikacji zawodo-
wych w drodze specjalizacji. W efek-
cie proces ten będzie miał przełożenie 
na liczbę i profesjonalność zatrudnio-
nej w podmiotach leczniczych kadry 
medycznej, a tym samym skutkować 
będzie wyższym poziomem bezpie-
czeństwa zdrowotnego poprzez po-
prawę jakości i dostępności świadczeń
zdrowotnych oraz wyższym pozio-

mem bezpieczeństwa sanitarnego. 
Ponadto projektowana ustawa ma sta-
nowić systemowe rozwiązanie praw-
ne zmierzające do zniwelowania w 

latach 2017-2021 dysproporcji w za-
kresie poziomu wynagrodzeń podsta-
wowych grup pracowników medycz-
nych zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych. Od dnia l stycznia 2022 
r. wynagrodzenie zasadnicze pracow-
nika wykonującego zawód medyczny 
nie będzie mogło być niższe niż naj-
niższe wynagrodzenie zasadnicze 
ustalone na dzień 31 grudnia 2021 r. 
(...) Pracownicy wykonujący zawód 
medyczny to według projektowanej 
ustawy osoby zatrudnione w ramach 
stosunku pracy w podmiotach leczni-
czych, wykonujące zawód medyczny, 
zgodnie z definicją zawartą w art. 2 
ust. l pkt 2 Ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. 
zm.), a także osoby zatrudnione w 
ramach stosunku pracy w podmiocie 
leczniczym, które biorą bezpośredni 
udział w wykonywaniu zadań Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej polega-
jących na sprawowaniu zapobiegaw-
czego i bieżącego nadzoru sanitarnego 
oraz prowadzeniu działalności zapo-
biegawczej i przeciwepidemicznej w
zakresie chorób zakaźnych i innych 
chorób powodowanych warunkami 
środowiska, a także na prowadzeniu 
działalności oświatowo-zdrowotnej.  
(...) Zgodnie z projektowaną ustawą 
docelowe najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze będzie stanowiło iloczyn 
kwoty przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w roku poprzedzającym 
ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej "Monitor Polski", i 
współczynnika pracy określonego w 
załączniku do ustawy. W okresie od 

dnia wejścia w życie ustawy do dnia 
31 grudnia 2019 r. kwota bazowa 
została ustalona na poziomie 3 900 
złotych brutto (kwota ta odpowiada 

wysokości przeciętnego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej w 2015 
r. ogłoszonego w komunikacie Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 9 lutego 2016 r.). Oznacza to, 
że dokonując regulacji wynagrodzeń 
w latach 2020 i 2021 pracodawcy 
będą zobowiązani stosować ustalaną 
corocznie kwotę przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce narodowej w roku poprze-
dzającym ustalenie. Przyjęcie takiego 
rozwiązania spowodowane było po-
trzebą precyzyjnego ustalenia wskaź-
nika wykorzystanego następnie przy 
szacowaniu skutków finansowych re-
alizacji projektowanej ustawy. Najniż-
sze wynagrodzenie zasadnicze będzie 
przysługiwało pracownikowi wyko-
nującemu zawód medyczny zatrud-
nionemu w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Pracownikowi zatrudnionemu 
w niepełnym wymiarze czasu pracy 
najniższe wynagrodzenie zasadnicze 
będzie przysługiwało w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru czasu 
pracy określonego w umowie o pracę.
Projekt ustawy zakłada, że do dnia 31 
grudnia 2021 r. podmioty lecznicze 
będą zobowiązane do zagwarantowa-
nia każdemu pracownikowi wykonu-
jącemu zawód medyczny najniższego
wynagrodzenia zasadniczego ustala-
nego zgodnie z art. 3 projektu ustawy, 
a więc w oparciu o iloczyn współczyn-
nika pracy wynikającego z załącznika 
do ustawy oraz kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej w roku po-
przedzającym ustalenie. Najniższe 
wynagrodzenie będzie musiało na-
tomiast zostać ostatecznie osiągnięte 
dopiero na dzień 31 grudnia 2021 r. 
Po tej dacie wynagrodzenia zasad-

nicze pracowników medycznych nie 
będą mogły być niższe niż najniższe 
wynagrodzenie zasadnicze ustalone 
na dzień 31 grudnia 2021 r. W okre-

sie od dnia l lipca 2017 r. do 
dnia 31 grudnia 2021 r. pod-
mioty lecznicze w drodze 
corocznych rozmów będą 
ustalać ze związkami zawo-
dowymi wysokość stopnio-
wego wzrostu wynagrodzeń. 
W podmiocie leczniczym, w 
którym nie działa zakładowa 
organizacja związkowa, po-
rozumienie będzie zawierane 
z pracownikiem wybranym 
przez pracowników podmio-
tu leczniczego do reprezen-
towania ich interesów. Taki 
pracownik powinien być wy-
bierany zgodnie z zasadami 
wyboru reprezentacji załogi 
obowiązującymi w danym 
podmiocie leczniczym. Po-
rozumienie byłoby zawierane 

corocznie w terminie do dnia 31 maja. 
Zgodnie z projektem ustawy w razie 
niezawarcia porozumienia sposób 
podwyższenia wynagrodzenia będzie 
ustalany w drodze zarządzenia wy-

danego przez kierownika podmiotu 
leczniczego lub przez podmiot two-
rzący, o którym mowa w art. 4 pkt l - 
w przypadku podmiotów leczniczych 
działających w formie jednostek bu-
dżetowych, o których mowa w art. 4 
ust. l pkt 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej. (...)
Należy wskazać, że wzrost wysoko-
ści przeciętnych miesięcznych wyna-
grodzeń w okresie poprzednich 5 lat 
wyniósł 14,7% (z kwoty 3399,52 zł w 
2011 r. do kwoty 3899,78 zł w 2015 
r.). Przewidziane w projekcie ustawy 
minimalne przyrosty wysokości wy-
nagrodzeń już w ciągu pierwszych 
dwóch lat znacząco przekroczą fak-
tyczny historyczny poziom wzrostu 
kwoty przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za okres ostatnich 5 
lat.
Zgodnie z projektem ustawy do dnia 
31 grudnia 2021 r. podmioty lecznicze 
w wyniku stopniowego podwyższania 
wynagrodzeń zasadniczych pracowni-
ków wykonujących zawód medyczny 
osiągną najniższe zakładane poziomy 
wynagrodzeń w poszczególnych gru-
pach zawodowych. Inaczej mówiąc, 
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KANDYDATOM OFERUJEMY PRACĘ W NASTĘPUJĄCYCH 
PLACÓWKACH:
- szpital
- w domu opieki
- w opiece mobilnej
- w sterylizatorni

OFERUJEMY:
- zakwaterowanie,
- umowę o pracę 
- atrakcyjne wynagrodzenie
- opiekę polskojęzycznego koordynatora na miejscu
- pomoc przy założeniu konta, zameldowaniu itd.
- pomoc w nostryfikacji dyplomu
- specjalistyczny kurs językowy przygotowujący do pracy 

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres: 
p.nawrot@eurojob24.pl, w temacie wpisując: 
Pielęgniarka. Informacja pod numerem: 669 150 630
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PIELĘGNIARZY, POŁOŻNYCH I TECHNIKÓW
STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W NIEMCZECH 

R E K L A M A

MINIMALNE  WYNAGRO

9 maja 2017 r. - posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia. Fot. CPS Dialog

Rząd na początku maja br. w trybie obiegowym przyjął projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych. W uzasadnieniu do projektu ustawy, którego fragmenty publikujemy na stronie 6 oraz 7, zapisano, że wejście w życie ustawy spowoduje konieczność podwyższe-
nia wynagrodzeń tej grupy pracowników medycznych, których wynagrodzenia są niższe niż najniższe wynagrodzenia określone w ustawie. Wszyscy przedsiębiorcy będący podmiotami leczniczy-
mi, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników, będą zobowiązani do takiego kształtowania poziomów wynagrodzeń zasadniczych, aby odpowiadały one wymogom przedmiotowej ustawy.


