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Regulacje płacowe
Kierownictwo ministerstwa zdrowia w dniu 9 stycznia 2017
roku zatwierdziło kolejną wersję projektu ustawy o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ministerstwo zdrowia informuje, że „projekt został przyjęty
przez Kolegium Ministra i skierowany do dalszych prac – wystąpiono z wnioskiem o skierowanie projektu ustawy pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ze względu na brak uzgodnienia
wszystkich uwag zgłoszonych do projektu zostanie on skierowany
wraz z rozbieżnościami pod obrady Komitetu Rady Ministrów.
Decyzję o sposobie rozstrzygnięcia rozbieżności podejmie Stały
Komitet Rady Ministrów. O ostatecznym kształcie projektu ustawy
zdecyduje Rada Ministrów”.
Poniżej publikuję wyciąg z załącznika do przedmiotowego projektu, w którym dokonano podziału grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, którym przypisano „współczynnik pracy”. Jak
obliczyć minimalne wynagrodzenie zasadnicze? Mnożąc 3 900 zł
przez współczynnik pracy.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy:
„Zgodnie z projektowaną ustawą 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 Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”
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tę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce
narodowej w roku poprzedzającym ustalenie. Przyjęcie takiego
rozwiązania spowodowane było potrzebą precyzyjnego ustalenia
wskaźnika wykorzystanego następnie przy szacowaniu skutków
finansowych realizacji projektowanej ustawy. Za ustaleniem, że
w okresie przejściowym kwota bazowa
nie będzie ulegać
zmianie, przemawiało również to, że sfinansowanie skutków
ustawy polegających
na
podwyższeniu
najniższych wynagrodzeń
zasadniczych pracowników
medycznych zatrudnionych w podmiotach
leczniczych,
w założeniu ma się
odbywać w oparciu
o środki finansowe,
które są dostępne w systemie, bez kreowania w niniejszej ustawie odrębnego źródła finansowania przeznaczonego wyłącznie
na podwyżki dla pracowników służby zdrowia, tak jak to miało
miejsce w przypadku obowiązujących w latach poprzednich ustaw
incydentalnych dotyczących sektora ochrony zdrowia.”
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pracownika aż do osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia z dniem 1 lipca 2019 roku.
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