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Prawnik w Zespole Radców 
Prawnych Naczelnej Izby Lekar-
skiej Michał Kozik:

Pani przewodnicząca, Wysoka Ko-
misjo, Pani minister!
Michał Kozik – Naczelna Izba Le-
karska.
Art. 2 ustawy w tym projekcie, któ-
ry mamy, to jest kolejny przepis 
w ostatnim czasie, który przyzna-
je prawo do podwyżek określonej 
grupie albo może przyznawać pra-
wo do podwyżek działające z mocą 
wsteczną. To znaczy, te podwyżki 
będą funkcjonować od lipca 2018 r.
Uwaga z mojej strony jest taka – i 
zarazem prośba do Ministerstwa 
Zdrowia – abyśmy mogli na tej sali 
usłyszeć informację, jak to się ma 
do roszczenia o ewentualne odset-
ki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 
Jeżeli pracownik w październiku 
dostanie wynagrodzenie albo wy-
równanie wynagrodzenia za lipiec i 
za sierpień, czyli za miesiące, które 
już upłynęły, czy ministerstwo jest 
zdania, że nie należą się odsetki i 
wypłacamy tylko kwotę należno-
ści głównej, czy ewentualnie jakieś 
roszczenia odsetkowe tym grupom 
będą przysługiwać? Mówimy o tej 
ustawie, ale w wielu innych aktach 
dotyczących pielęgniarek i ratow-
ników medycznych mamy podobną 
sytuację. Legislacyjnie w projekcie 
państwo nie rozstrzygnęli proble-
mu. Chciałbym, żeby chociaż w 
protokole posiedzenia komisji sej-
mowej była jakaś informacja w tym 
zakresie. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Beata Ma-
łecka-Libera (PO):

Dziękuję. Proszę o odpowiedź.

Sekretarz stanu w MZ Józefa 
Szczurek-Żelazko:

Pracownik nabywa prawa do tego 
świadczenia z chwilą wejścia w 
życie tej ustawy. W związku z po-
wyższym nie powstanie roszczenie. 
Ustawa szczegółowo określa termi-
ny, kiedy mają być wypłacane te na-

leżności. Natomiast prawa nabywa 
się z chwilą wejścia tej ustawy.

Przewodnicząca poseł Beata Ma-
łecka-Libera (PO):

Pani minister, ale prosimy tutaj o 
konkretną odpowiedź, bo to, że na-
bywa prawa, to my wiemy. To, że w 
ustawie jest zapisane, też wiemy. Tu 
padło konkretne pytanie o odsetki.

Sekretarz stanu w MZ Józefa 
Szczurek-Żelazko:

Jeśli chodzi o pracodawcę, nie bę-
dzie zwłoki i w związku z powyż-
szym nie będzie zagrożenia odset-
kami.

Przewodnicząca poseł Beata Ma-
łecka-Libera (PO):

Jak to nie będzie zwłoki, jeśli to 
działa od lipca, a mamy wrzesień?

Sekretarz stanu w MZ Józefa 
Szczurek-Żelazko:

Na mocy ustawy. Powtórzę jeszcze 
raz. Pracownik ma…

Przewodnicząca poseł Beata Ma-
łecka-Libera (PO):

Czy pani gwarantuje za wszystkich 
pracodawców, pani minister?

Sekretarz stanu w MZ Józefa 
Szczurek-Żelazko:

Jeszcze raz podkreślę. Jeżeli praco-
dawca będzie się trzymać terminów 
określonych w ustawie, pracownik 
nie będzie miał prawa do odsetek.

Poseł Tomasz Latos (PiS):

Szanowni państwo, powiem szcze-
rze, że jak długo tu pracuję, takie 
sytuacje niejednokrotnie miały 
miejsce, ale jestem zdumiony. Sytu-
acja jest jasna. Jeżeli pracodawca po 
wejściu ustawy – ustawa wchodzi 
w życie 14 dni po – będzie zwle-
kał z tą wypłatą, to wtedy może to 

rzeczywiście wywołać roszczenie 
odsetkowe. Rozumiem, że chciałby 
pan karać za to, że rząd chce dać nie 
od 1 października, tylko od 1 lipca. 
Ustawy jeszcze nie ma, w związku 
z tym trudno, żeby powstało rosz-
czenie. Sytuacja dla mnie zupełnie 
oczywista. Dziwię się.

Przewodnicząca poseł Beata Ma-
łecka-Libera (PO):

Ja się nie dziwię, bo różne rzeczy się 
zdarzają. Proszę bardzo.

Prawnik w Zespole Radców 
Prawnych NIL Michał Kozik:

Ja bardzo krótko, szanowni pań-
stwo. Oczywiście, nie chcę wcho-
dzić w polemikę. Ja jestem takiego 
samego zdania jak ministerstwo, je-
śli chodzi o ten przepis, tylko to jest 
wynik wykładni. Natomiast cho-
dziło mi o to, że w tego rodzaju ak-
tach prawnych, w których sięgamy 
wstecz i dajemy jakieś wyrównanie 
za okres wsteczny, można byłoby 
– moim zdaniem – troszeczkę do-
precyzować przepisy, abyśmy tych 
wątpliwości nie mieli.

Jak państwo wiedzą, ustawa, która 
niedawno też budziła pewne wątpli-
wości – ta dotycząca podwyżek dla 
rezydentów i specjalistów… My w 
Naczelnej Izbie Lekarskiej nic in-
nego nie robimy od dwóch tygodni, 
tylko próbujemy wyjaśniać wątpli-
wości dzwoniących lekarzy. Z tego 
wynika moja prośba, aby w tego 
rodzaju przepisach, które sięgają 
wstecz, znalazło się troszeczkę wię-
cej precyzji, i tyle. Natomiast po-
gląd wyrażony przez ministerstwo 
ja podzielam, bo prawdopodobnie 
tak bym zinterpretował te przepisy. 
Jednak lepiej by było, gdyby to było 
napisane wprost, że pracodawca, 
który realizuje wypłaty wsteczne 
zgodnie z przepisami ustawy, nie 
jest narażony na konieczność zapła-
ty odsetek.

źródło: stenogram posiedzenia komisji

ODSETKI NALEŻNE PIELĘGNIARKOM I POŁOŻNYM? Czy pielęgniarce i położnej będą się należały 
odsetki w przypadku, kiedy 1100 zł do podstawy plus pochodne pracodawca wypłaci po ustawowym terminie? 
Odpowiedzi w tej kwestii udzieliła pani Józefa Szczurek-Żelazko. Poniżej publikujemy fragment dyskusji na 
posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 13 września 2018 roku.

W dniu 24 września 2018 roku pre-
mier RP powiedział:
"Wiemy, że służba zdrowia to przede 
wszystkim ludzie, a w szczególności 
„siostry”, czyli pielęgniarki, jeden z 
najbliższych nam wszystkim zawo-
dów, bardzo potrzebny i ważny. Jed-
nocześnie wiemy też, że w ostatnim 
czasie deficytowy, bo bardzo wiele 
osób odchodzi na emeryturę, znika z 
rynku pracy. Dlatego chcemy zachę-
cić młode pielęgniarki – panie, ale 
również panów, bo oni też mogą ten 
zawód wykonywać, do wykonywania 
tego zawodu".

"Wiemy, że brakuje pielęgniarek i po-
łożnych. Wiemy, że średni wiek pielę-
gniarek i położnych to 55 lat. Dzięki 

naszym działaniom, które się toczą 
od ostatnich lat, wreszcie zaczęła ona 
(liczba pielęgniarek - przyp. red.) 
wzrastać. Mamy o 10 tys. pielęgnia-
rek więcej w systemie niż mieliśmy w 
roku 2016".

"Dzięki stypendiom – 800 zł na ostat-
nich dwóch latach studiów i 1000 zł 
na pierwsze dwa lata wejścia do pra-
cy, kiedy młoda adeptka zderza się 
z tą trudną, wymagającą, ale piękną 
pracą, mam nadzieję, że pozwoli na 
to, że tych osób wchodzących do tego 
systemu będzie coraz więcej. Po to, 
żebyśmy my wszyscy mieli opiekę za 
lat 5, 10 czy 15. Skutki tych działań 
będziemy odczuwali przez wiele lat".

Źródło: wpolityce.pl
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