
 

 

Do druku nr 1583 i 1617 
Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 r. 

 

 
Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania w dniu 8 czerwca 2017 r. 

do rządowego projektu ustawy  
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

(druki nr 1583 i 1617) 
 

 
1) skreślić art. 7; 

– KP Nowoczesna 
– 

2) art. 7 nadać brzmienie: 
„Art. 7. Do dnia 31 grudnia 2017 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze 

ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w 
załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto, odpowiadającej 
wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 
2015 r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”.”; 

– KP PO 
– 

 

3) załącznikowi do ustawy nadać brzmienie: 
 

„Współczynniki Pracy 
 

 

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 
1,4 

2. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego 

stopnia w określonej dziedzinie medycyny 
1,25 

3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,15 
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4. Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 1,0 

5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny 

pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4, 

wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji  

1,15 

6. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny 

pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5, 

wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji  

1,0 

7. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo 

lub położnictwo, ze specjalizacją 
1,15 

8. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo 

lub położnictwo, bez specjalizacji albo  pielęgniarka lub położna, ze 

specjalizacją 

1,0 

9. Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji 0,75 

10. Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny 

niż określony w lp. 1–9, wymagający średniego wykształcenia 
0,65 

	  

– KP PO 
–  

 
4) załącznikowi do ustawy nadać brzmienie: 

 
„Współczynniki Pracy 

 
 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 bez specjalizacji 1,5 

Pielęgniarka i położna ze specjalizacją 1,75 

Pielęgniarka i położna z tytułem magistra 
oraz ze specjalizacją 2 
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Fizjoterapeuci 

Technik/licencjat fizjoterapii 1,5 

Magister fizjoterapii 1,75 

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii 2 

Pracownicy 
Medycznych 
Laboratoriów 

Diagnostycznych 

Technik analityki medycznej (staż 5 lat) 1,5 

Diagnosta laboratoryjny bez specjalizacji 1,75 

Diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją 2 

Farmaceuci 
Magister farmacji bez specjalizacji 1,75 

Magister farmacji ze specjalizacją 2 

Ratownicy 
medyczni 

Ratownik medyczny 1,5 

Starszy ratownik medyczny ze średnim 
wykształceniem (po 5 latach pracy) 1,75 

Ratownik medyczny z wykształceniem 
wyższym po 5 latach pracy (asystent 
ratownictwa medycznego) 

2 

Technicy medyczni - 
elektroradiolodzy 

Technik elektroradiologii 1,5 

Starszy technik elektroradiologii 1,75 

Osoby z wyższym wykształceniem: 
licencjat/magister zatrudnione na stanowisku 
technika elektroradiologii 

2 

Psychologowie 

Psycholog bez specjalizacji 1,75 

Psycholog kliniczny (1 stopień specjalizacji 
w starym systemie) lub psycholog w trakcie 

specjalizacji (po 2 roku) 
1,85 

Specjalista psycholog kliniczny 2 

Dietetycy Dietetyk z wykształceniem średnim lub 
tytułem licencjata 1,5 
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Dietetyk z tytułem magistra 1,75 

Dietetyk z tytułem magistra po 5 latach stażu 2 

Logopedzi 

Logopeda z tytułem magistra (4 semestry 
studiów podyplomowych lub 5 letnie 

logopedyczne studia magisterskie)- młodszy 
asystent 

1,5 

Logopeda -z tytułem magistra (mgr 5 lat+ 4 
semestry studiów logopedycznych+ 3 

semestry studiów neurologopedycznych/ 
surdologopedycznych)- asystent 

1,75 

Specjalista w zakresie 
neurologopedii/surdologopedii w rozumieniu 
przepisów zakresie ochrony zdrowia (mgr 5 
lat+4 semestry PSL+2 semestry specjalizacji 

klinicznej CMKP ) - starszy asystent 

2 

Inne zawody 
wykonujące pracę w 

podmiotach 
leczniczych 

Nie wymagające wykształcenia przynajmniej 
średniego 0,75 

Wymagające wykształcenia średniego 1 

Wymagające wykształcenia wyższego 1,25 

	  

– KP Nowoczesna 
–  

 
5) w załączniku do ustawy lp. 8 i 9 nadać brzmienie: 

„8. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo, pielęgniarka albo położna  ze specjalizacją – współczynnik 
pracy 1,00 

9. Pielęgniarka albo położna bez specjalizacji – współczynnik pracy 0,73”. 
– KP PSL 

– 
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6) w załączniku do ustawy lp. 8 nadać brzmienie: 
 
8. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo 

lub położnictwo, bez specjalizacji albo pielęgniarka lub położna,  ze 

specjalizacją 

0,73 

– KP PO 
– 
 

	  

 
 
 

Sporządzono w Biurze Legislacyjnym 

 
 

	  

 
	  

	  

	  

 


