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SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA
o uchwalonej przez Sejm w dniu 28 maja 2021 r.
ustawie o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 31 maja 2021 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2021 r.
- komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji
Zdrowia
(-) Beata Libera

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r.
ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych
ustaw ustawy, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) po art. 3a dodaje się art. 3b w brzmieniu:
„Art. 3b. W przypadku, gdy pracownik wykonujący zawód medyczny
podniesie kwalifikacje zawodowe i udokumentuje to podmiotowi medycznemu,
podmiot medyczny jest obowiązany przeliczyć wynagrodzenie zasadnicze
zgodnie ze współczynnikiem pracy określonym dla grupy zawodowej
odpowiadającej kwalifikacjom tego pracownika od miesiąca następującego po
udokumentowaniu podniesienia kwalifikacji zawodowych.”;”;

2)

w art. 4 w ust. 1 wyrazy „Porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1”
zastępuje się wyrazami „Porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 albo 2”;

3)

w załączniku, w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. tabela otrzymuje
brzmienie:

„Lp. Grupy

zawodowe

według

kwalifikacji

wymaganych

na

Współczynnik pracy

zajmowanym stanowisku
1.

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego
stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

1,7

–2–

2.

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację

1,4

pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny
3.

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

1,2

4.

Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta

1,0

5.

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny

1,2

pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony
w lp. 1–4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji
6.

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny

1,0

pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp.
1–5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż
pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego
wykształcenia, bez specjalizacji
7.

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo

1,2

położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która
uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
8.

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty

1,1

w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie
w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym
magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym
magister położnictwa
9.

Pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa albo

1,0

położna z tytułem zawodowym licencjat położnictwa
10.

Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7–9, która nie

0,9

posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
11.

Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny

0,9

inny niż określony w lp. 1–10 albo pracownik działalności
podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny,
wymagający średniego wykształcenia
12.

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik

0,65

–3–

wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 11
13.

Ratownik medyczny z tytułem zawodowym licencjat ratownictwa

1,1

medycznego
14.

Ratownik medyczny

0,9”
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