Informacja w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ustawa

określa

sposób

ustalania

najniższego

wynagrodzenia

zasadniczego

pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
oraz harmonogram dochodzenia do jego docelowego poziomu.
Ustawa ma służyć zwiększeniu zainteresowania kształceniem w zawodach
medycznych, promowaniu podejmowania zatrudnienia na terenie kraju oraz zachęceniu już
zatrudnionej kadry do podwyższania kwalifikacji zawodowych w drodze specjalizacji.
W efekcie proces ten będzie miał przełożenie na liczbę i profesjonalizm zatrudnionej
w podmiotach leczniczych kadry medycznej, a tym samym skutkować będzie wyższym
poziomem bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez poprawę jakości i dostępności świadczeń
zdrowotnych oraz wyższym poziomem bezpieczeństwa sanitarnego.
Ponadto ustawa ma stanowić systemowe rozwiązanie prawne zmierzające do
zniwelowania w latach 2017-2021 dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń
podstawowych grup pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie ustalane jako iloczyn współczynnika
pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok ustalenia, ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”. Do końca 2019 r., zamiast przeciętnego wynagrodzenia,
przyjmowana będzie kwota 3 900 zł brutto.
Współczynnik pracy został określony w załączniku do ustawy. Załącznik ten
przyporządkowuje pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych do
10 grup zawodowych. Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego
pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na poszczególnych kategoriach
stanowisk pracy będzie uzależniona od poziomu wykształcenia wymaganego na stanowisku
pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik (wykształcenie na poziomie wyższym,
średnim, posiadanie specjalizacji).
Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego zostanie osiągnięta
dopiero po upływie okresu przejściowego, do końca 2021 r. Od dnia 1 stycznia 2022 r.

wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny nie będzie mogło być
niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone na dzień 31 grudnia 2021 r.
Najniższe

wynagrodzenie

zasadnicze

będzie

przysługiwało

pracownikowi

wykonującemu zawód medyczny, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, najniższe wynagrodzenie
zasadnicze będzie przysługiwało w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

