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a) na dzień 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny
podwyższa 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. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medycz-
ny podwyższa się corocznie 
co najmniej o 20 % kwoty 
stanowiącej różnicę po-
między najniższym wyna-
grodzeniem zasadniczym 
a wynagrodzeniem zasad-
niczym tego pracownika,  

c) na dzień 1 lipca 2019 r. 
wynagrodzenie zasadnicze 
pracownika wykonującego 
zawód medyczny podwyższa 
się corocznie co najmniej o 
20 % kwoty stanowiącej róż-
nicę pomiędzy najniższym 
wynagrodzeniem zasadni-
czym a wynagrodzeniem za-
sadniczym tego pracownika,  

d) na dzień 1 lipca 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód me-
dyczny podwyższa się corocznie co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy naj-
niższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,  

e) na dzień 1 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód me-
dyczny podwyższa się corocznie co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy naj-
niższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.  

2. Ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższania wynagrodzenia zasad-
niczego osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki 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 świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138 i 2173).  

Art. 8. W porozumieniu albo zarządzeniu określa się również zasady podwyższania wy-
nagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, nie-
wykonującej zawodu medycznego, tak aby wynagrodzenie to odpowiadało w szczególno-
ści rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a 
także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Przepisy art. 6 stosuje się odpowiednio.  
Art. 9. W latach 2017–2027 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących konse-
kwencją wejścia ustawy w życie wynosi 5 623 920 156 zł, przy czym w kolejnych latach wyniesie 
maksymalnie: 
Art. 9. W latach 2017–2027 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących konse-

kwencją wejścia ustawy w życie wynosi 5 623 920 156 zł, przy czym w kolejnych latach wyniesie 
maksymalnie:
1) 2017 r. – 0 zł; 
2) 2018 r. – 43 934 582 zł; 
3) 2019 r. – 68 041 566 zł; 
4) 2020 r. – 139 941 975 zł; 

5) 2021 r. – 215 455 348 zł; 
6) 2022 r. – 604 682 794 zł; 
7) 2023 r. – 698 632 525 zł; 
8) 2024 r. – 797 792 513 zł; 
9) 2025 r. – 902 668 491 zł; 
10) 2026 r. – 1 011 520 809 zł; 
11) 2027 r. – 1 126 337 638 zł.  

Art. 10. Do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodze-
nie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pra-
cy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto.  

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Załącznik do ustawy
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Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym

stanowisku

Współczynnik

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 denstyna, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia

w określonej dziedzinie medycyny

1,17

 3. Lekarz albo lekarz denstysta, bez specjalizacji 1,05

 4. Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni albo inni pracownicy 

wykonujący zawody medyczne inne niż określone w lp. 1-3, wymagające 

wyższego wykształcenia i specjalizacji

1,05

 5. Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni albo inni pracownicy 

wykonujący zawody medyczne inne niż określone w lp. 1-4, wymagające 

wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

0,73

 6. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub

położnictwo, ze specjalizacją

1,05

 7. Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją 0,73

 8. Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji 0,64

 9. Fizjoterapeuci albo inni pracownicy wykonujący zawody medyczne inne 

niż określone w lp. 1-8, wymagające średniego wykształcenia

0,64
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ujące pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w podmiocie leczniczym, obliczo-
ne w sposób określony w art. 3-5;
  2) podmiot leczniczy – podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 1-6 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.618, z późn. zm.) ;
  3) pracownik wykonujący zawód medyczny:
    a. osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej, zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym lub 
wykonująca pracę w podmiocie leczniczym na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia, albo umowy o dzieło - z wyłączeniem lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów, których 
wysokość wynagrodzenia określają odrębne przepisy,
    b. Osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która bierze 
bezpośredni udział w wykonywaniu zadań Inspekcji polegających na sprawowaniu zapobiegawczego i 
bieżącego nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej  i  przeciwepidemicznej w za-
kresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, oraz na prowadzeniu 

działalności oświatowo-zdrowotnej.
    c. Osoba nie wymieniona w pkt a i b, podejmująca pracę bezpośrednio związaną z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej, zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym lub wykonująca pracę w pod-
miocie leczniczym na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o 
dzieło i została wymieniona w Załączniku do niniejszej ustawy.
Art. 3. Najniższe wynagrodzenie ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku 
do niniejszej ustawy i kwoty przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 1 pk 3a ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008) w roku poprze-
dzającym ustalenie.
Art. 4. Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu 
pracy przysługuje minimalne najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do wy-
miaru czasu pracy określonego w umowie o pracę lub innej umowie będącej podstawą zatrudnienia, 
biorąc za podstawę minimalne wynagrodzenie ustalone w sposób określony w art. 3.
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