
Posiedzenie Sejmu w dniu 13 
września 2018 roku. Punkt obrad: 
dyskusja nad nowelizacją ustawy 
o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych.

Poseł Bernadeta Krynicka:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wy-
soka Izbo!
W imieniu Klubu Parlamentarnego 
Prawo i Sprawiedliwość mam za-
szczyt przedstawić stanowisko w 
sprawie rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wyko-
nujących zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych, 
druk nr 2793.
Najistotniejszą zmianą w omawia-
nym projekcie ustawy jest rozszerze-
nie zakresu podmiotowego Ustawy 
z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wyko-
nujących zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych o 
pracowników działalności podstawo-

wej, innych niż pracownicy wyko-
nujący zawody medyczne, którymi 
w rozumieniu nowelizacji są osoby 
zatrudnione w ramach stosunku pra-
cy w podmiocie leczniczym niewy-
konujące zawodu medycznego, które 
jednakże wykonują pracę pozostają-
cą w związku z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w komórkach or-
ganizacyjnych zakładu leczniczego.
Zgodnie z określonym w ustawie me-
chanizmem przewidywana docelowa 
kwota najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego dla dodawanej grupy 
pracowników działalności podstawo-
wej ze współczynnikiem pracy 0,53 
nie będzie mogła być niższa niż 2664 
zł brutto. Pułap ten osiągnie w roku 
2020. Należy przy tym podkreślić, 
że nowelizowana ustawa reguluje 
poziom najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego, jest więc w tym zakre-
sie korzystniejsza dla pracowników 
od ustawy o powszechnej płacy mi-
nimalnej. Pracownikom podmiotów 
leczniczych przysługują ustawowe 
dodatki do wynagrodzenia, które ob-
liczane są na podstawie wynagrodze-
nia zasadniczego pracowników.
Dlatego wzrost wynagrodzenia za-
sadniczego powoduje automatyczny 
wzrost pochodnych od wynagrodzeń.

W związku z tym pełne wynagro-
dzenie pracownika zatrudnionego w 
podmiocie leczniczym, nawet jeśli 
zostanie ustalone przez pracodawcę 
na poziomie regulowanego ustawą 
najniższego wynagrodzenia, zwykle 
nie będzie się ograniczać do kwo-
ty tego najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego i może być od niego 
znacznie wyższe.
Ponadto projekt wprowadza zmianę 
w grupach zawodowych oznaczo-
nych numerami od 7 do 9 w załączni-
ku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 
r. polegającą na przeniesieniu pielę-
gniarek i położnych zatrudnionych 
na stanowiskach wymagających 
wykształcenia wyższego magister-
skiego na kierunku pielęgniarstwo i 
położnictwo, lecz niewymagających 
specjalizacji, z dotychczasowej gru-
py 9 do grupy 8.
Jest jeszcze bardzo istotne to, że pro-
jekt ustawy przewiduje obowiązek 
realizacji zmian wprowadzonych w 
ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. w 
zakresie podwyżek wynagrodzeń za-
sadniczych pracowników działalno-
ści podstawowej innych niż pracow-
nicy wykonujący zawód medyczny 
oraz pielęgniarek i położnych, któ-
rych współczynnik pracy ulegnie 

podwyższeniu ze skutkiem od 1 lipca 
2018 r.
Kolejną ważną zmianą jest wpro-
wadzenie terminu do dnia 15 
czerwca każdego roku 
na wydanie przez 
kierownika pod-
miotu lecz-
niczego lub 
p o d m i o t 
t w o r z ą c y 
zarządzenia 
w sprawie 
p o d w y ż -
szenia wy-
nagrodzenia. 
Obecnie ustawa 
określa, na jaki 
dzień pracodawca 
jest zobowiązany doko-
nywać podwyższenia wynagro-
dzeń zasadniczych pracowników 
objętych zakresem regulacji.
Termin ten przypada na dzień 1 lipca 
każdego roku. Przed tym dniem pra-
codawca, który w terminie do dnia 
31 maja nie zawrze porozumienia 
z organizacjami związkowymi lub 
przedstawicielem pracowników, bę-
dzie musiał wydać stosowne zarzą-
dzenie. Brak jest jednak obecnie w 
ustawie  określonego terminu, w któ-

rym powyższe zarządzenie powinno 
być wydane, zatem wprowadzenie 
terminu przewidzianego na wydanie 

zarządzenia usprawni coroczny 
proces realizacji usta-

wowego obowiązku 
p o d w y ż s z a n i a 

wynagrodzeń 
zasadniczych.
Pragnę na 
koniec pod-
kreślić, że 
ustawa ta 
z a p e w n i a 

systematycz-
ny, coroczny 

wzrost wyna-
grodzeń w ob-

szarze dotyczącym 
pracowników opieki 

zdrowotnej.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W 
imieniu Klubu Parlamentarnego Pra-
wo i Sprawiedliwość proszę o dalsze 
procedowanie nad projektem ustawy 
i stwierdzam, że Klub Parlamentar-
ny Prawo i Sprawiedliwość popiera 
przedstawiony przez rząd projekt 
ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

źródło: stenogram posiedzenia Sejmu

Posłanka pielęgniarka Bernadeta Krynicka w dniu 13 września 2018 roku powiedziała w Sejmie o pielęgniarkach "zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego 
magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, lecz niewymagających specjalizacji". Ciekawe, czy posłanka ma w ogóle pojęcie, jakie to stanowiska.

9nr 10/2018 r.

Posiedzenie plenarne Sejmu w dniu 
13 września 2018 roku

Poseł Jerzy Kozłowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie 
sądzę, aby dzisiaj wieczorem, przy 
głosowaniu nad tym projektem, zna-
lazł się na tej sali ktoś, kto naciśnie 
inny guzik niż zielony. Podwyżki w 
całym systemie ochrony zdrowia są 
niezbędne, pracownicy zarabiają za 
mało, chyba dla każdego pacjenta 
jest to oczywiste. To jest mały krok, 
nawet można powiedzieć: mniej, 
kroczek, we właściwym kierunku, 
ale przyznam, że nie rozumiem, na 
jakiej podstawie wyliczono kwotę 
bazową 3900 zł jako odniesienie do 
wszystkich przeliczeń przy współ-
czynnikach.
(...)

Bardzo rozsądna wydaje mi się 
propozycja pana posła z Platformy 
Obywatelskiej, która idzie w tym 
kierunku, aby tak jak w przypadku 
dyrektorów szpitali, było odniesie-
nie do innej wartości wynagrodzenia, 
czyli do tego, co pan poseł Pawło-
wicz ma w swojej poprawce, gdyż to 
po prostu będzie sprawiedliwe i czy-
telne. Kwota 3900 zł jest, tak powiem 
kolokwialnie, jakby z kapelusza.

Sekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:
(...)
Kolejne pytanie dotyczyło kwoty ba-
zowej 3900 zł. Chciałabym państwu 
przypomnieć, że projekt ustawy po-
wstał w 2016 r., przygotowywaliśmy 
ten projekt w oparciu o bazę danych z 
2015 r. i wtedy ta kwota 3900 zł była 
kwotą przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw. I to ta kwota była przyjęta 
do oceny skutków regulacji. Nato-
miast podkreślam, że ta kwota zostaje 
uwolniona już w 2019 r., czyli za rok 
po raz ostatni ta wartość będzie kwo-
tą bazową. Natomiast od 2020 r. dy-
rektorzy szpitali będą się posługiwali 
już inną kwotą bazową wynikającą z 
przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia.

---

Posiedzenie senackiej komisji zdro-
wia w dniu 18 września 2018 roku

Sekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Dobrze… A więc tak: jeżeli chodzi 
o pierwsze pytanie, o kwotę bazo-

wą, to ustawa pierwotna uchwalona 
w ubiegłym roku, wprowadzona do 
porządku prawnego, oparta była na 
symulacjach dotyczących średnich 
wynagrodzeń z roku poprzedniego. 
Ponieważ proces przygotowywa-
nia trochę trwał, więc tą bazą były 
średnie wynagrodzenia z roku 2015. 
W tym projekcie nie nowelizujemy 
tego, ponieważ głównym celem tej 
regulacji jest rozszerzenie podmioto-
we, czyli włączenie poszczególnych 
grup. Chciałabym jednak podkreślić, 
że kwota 3900, ta kwota bazowa, po 
raz ostatni będzie brana pod uwagę w 
przyszłym roku w lipcu i już po lipcu 
zostanie uwolniona. Czyli w kolej-
nych latach będzie to kwota, która 
będzie wynikała z przedstawionej 
przez GUS kwoty średniego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
w roku poprzedzającym. A więc wra-

camy… Jeszcze następny rok. W tym 
roku już dokonano tej regulacji, po-
nieważ ustawa zobowiązywała kie-
rowników podmiotów leczniczych 
do dokonania tej regulacji z dniem 1 
lipca. Część dyrektorów już dokonała 
tej regulacji, a w związku z tym moż-
na… Gdybyśmy z chwilą wejścia w 
życie tejże ustawy wprowadzili nową 
kwotę bazową, mogłoby to spowo-
dować pewne zawirowania, nierów-
ności, bo część pracowników już to 
otrzymała, część dopiero otrzyma. W 
związku z tym nie zdecydowaliśmy 
się na podwyższenie tej kwoty, mając 
na względzie głównie to, że w przy-
szłym roku będzie to już po raz ostat-
ni i kwota zostanie uwolniona.

źródło: stenogramy posiedzeń Sejmu 
oraz senackiej komisji zdrowia

WSPÓŁCZYNNIKI PRACY PIELĘGNIAREK A KWOTA BAZOWA 3900 ZŁ. SKĄD TA KWOTA I DO KIEDY BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ? Wyjaśnień w tej sprawie udzielała w Sejmie 
i Senacie pani Józefa Szczurek-Żelazko.

"Pełne wynagrodzenie 
pracowników zwykle nie 

będzie się ograniczać do kwoty 
tego najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego i może być od 
niego znacznie wyższe".

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych

Do kiedy będzie obowiązywać kwota bazowa?

pielęgniarek i położnych 
Dyskusje w Sejmie i Senacie

Poseł Bernadeta Krynicka o nowej siatce płac


