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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ZDROWIA 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 28 czerwca 2017 r. nad ustawą  

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 

 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Zdrowia 

   (-) Waldemar Kraska 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek  

KZ 

poparty przez 

komisję 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 Uwaga: 

Poprawki nr 1-6 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 7. 

 

1)  w tytule ustawy skreśla się wyrazy „wykonujących zawody medyczne”; Poprawka 

senatorów:  

T. Grodzkiego 

A. Misiołka 

J. Rulewskiego 

L. Czarnobaja 

2)  w art. 1 skreśla się wyrazy „wykonujących zawody medyczne”; Poprawka 

senatorów:  

T. Grodzkiego 

A. Misiołka 

J. Rulewskiego 

L. Czarnobaja 

3)  w art. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „albo art. 7”; Poprawka 

senatorów:  

T. Grodzkiego 

A. Misiołka 

J. Rulewskiego 

L. Czarnobaja 

4)  art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. Do dnia 1 września 2017 r. podmiot leczniczy dokonuje 

podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego 

Poprawka 

senatorów:  

T. Grodzkiego 

A. Misiołka 

J. Rulewskiego 

L. Czarnobaja 
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w zakładzie leczniczym, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe 

od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn 

współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej 

niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem 

następujących warunków: 

1) sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w 

drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie 

leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, 

zwanego dalej „porozumieniem”; 

2) podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja 

związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym 

przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich 

interesów; 

3) porozumienie zawiera się do dnia 15 sierpnia; 

4) jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w 

pkt 3, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala, 

w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, 

zwanego dalej „zarządzeniem”: 

a) kierownik podmiotu leczniczego, 

b) podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 – w 

przypadku podmiotów leczniczych działających w formie 

jednostek budżetowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”; 

5)  skreśla się art. 5 i art. 7; Poprawka 

senatorów:  

T. Grodzkiego 

A. Misiołka 

J. Rulewskiego 

L. Czarnobaja 
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6)  tabela w załączniku do ustawy otrzymuje brzmienie: Poprawka 

senatorów:  

T. Grodzkiego 

A. Misiołka 

J. Rulewskiego 

L. Czarnobaja 

 

 

Grupy zawodowe 

Współczynnik 

pracy 

1 

 

2 3 

Pracownicy 

wykonujący 

zawody 

medyczne 

Lekarze i lekarze dentyści 

Lekarz, lekarz dentysta bez 

specjalizacji, w tym lekarz 

rezydent 

2 

Lekarz, lekarz dentysta ze 

specjalizacją 
3 

Pielęgniarki i położne 

Pielęgniarka i położna 1,5 

Pielęgniarka i położna ze 

specjalizacją 
1,75 

Pielęgniarka i położna z 

tytułem magistra oraz ze 

specjalizacją 

2 

Technicy medyczni 

radioterapii 

Technik rozpoczynający 

pracę 
1,5 

Starszy technik/technik 

specjalista/licencjat 
1,75 

Osoby z wyższym 

wykształceniem zatrudnione 

na stanowisku technika (staż 

5 lat) 

2 

Technicy medyczni - 

elektroradiolodzy 

Technik elektroradiolog 1,5 

Starszy technik 

elektroradiolog 
1,75 

Osoby z wyższym 

wykształceniem zatrudnione 
2 
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na stanowisku technika 

elektroradiologa 

Fizjoterapeuci 

Fizjoterapeuta 

rozpoczynający pracę 1 

Technik/licencjat 1,5 

Magister fizjoterapii 1,75 

Specjalista w dziedzinie 

fizjoterapii 
2 

Pracownicy Medycznych 

Laboratoriów 

Diagnostycznych 

Starszy technik analityki 

medycznej (staż 5 lat), 

diagnosta laboratoryjny 

rozpoczynający pracę 

1,5 

Młodszy asystent 

diagnostyki laboratoryjnej 
1,75 

Asystent diagnostyki 

laboratoryjnej specjalista Iº 
1,85 

Starszy asystent diagnostyki 

laboratoryjnej, specjalizacja 

- 

2 

Ratownicy medyczni 

Ratownik medyczny 

rozpoczynający pracę 1,5 

Ratownik medyczny ze 

średnim wykształceniem po 

5 latach pracy (starszy 

ratownik medyczny) 

1,75 

Ratownik medyczny z 

wykształceniem wyższym 

po 5 latach pracy (asystent 

ratownictwa medycznego) 

2 

Farmaceuci 

Magister farmacji bez 

specjalizacji 2 

Magister farmacji ze 3 
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specjalizacją 

Psychologowie 

Psycholog bez specjalizacji 1,75 

Psycholog kliniczny (1 

stopień specjalizacji w 

starym systemie) lub 

psycholog w trakcie 

specjalizacji (po 2 roku) 

2,25 

Specjalista psycholog 

kliniczny 
2,75 

Dietetycy 
Dietetycy 1,75 

  

Logopedzi 
Logopeda 1,75 

  

 

Pozostałe osoby zatrudnione 

w ramach stosunku pracy w 

podmiocie leczniczym, 

niewykonujące zawodu 

medycznego 

Z wykształceniem 

podstawowym 
0,85 

Z wykształceniem średnim 1,35 

Z wykształceniem wyższym 1,75” 

 

7)  w załączniku do ustawy lp. 1 otrzymuje brzmienie: Poprawka sen.  

J. Rulewskiego 

 

 

„1.  Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego 

stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny 

albo farmaceuta szpitalny. 

1, 27” 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


