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KRAJOWA IZBA 

DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH 

l.dz 529/05121/ Warszawa, dnia 20 maja 2021 r. 

Pan 

Dariusz Sałamończyk 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

w odpowiedzi na prośbę skierowaną drogą e-mail w dniu 20.05.2021 roku uprzejmie informuję, że sytuacja 

kadrowa grupy zawodowej diagnostów laboratoryjnych jest trudna z powodu wieloletniego zaniedbywania przez 

rządzących obszaru medycyny laboratoryjnej w Polsce, a w szczególności utrzymywania siatki wynagrodzeń 

diagnostów laboratoryjnych na ratąco zaniżonym poziomie, nieadekwatnym do posiadanych kompetencji 

i stopnia odpowiedzialności za ludzkie .tycie i zdrowie. Brak zdecydowanych działań przyczynia się do 

pogłębiania problemów z każdym rokiem, co w konsekwencji, będzie skutkować niedoborem specjalistycznych 

kadr w obszarze medycyny laboratoryjnej i tym samym do braku zabezpieczenia podstawowego ogniwa 

bezpośrednio odpowiedzialnego za diagnozowanie pacjentów. Jak niezwykle jest to istotny obszar dla systemu 

ochrony zdrowia pokazała całemu naszemu społeczeństwu epidemia COVID-19. Bez grupy zawodowej 

diagnostów laboratoryjnych jakakolwiek walka z epidemią nie byłaby motliwa. 

W związku z powyższym w dalszym ciągu podnoszę, że prace nad uregulowaniem zagadnienia najniższych 

wynagrodzeń pracowników zawodów medycznych nie mogą skupiać się jedynie na symbolicznej korekcie 

współczynników pracy w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, tylko musi nastąpić kompleksowa modernizacja, całego 

systemu wynagradzania, ponieważ dotychczasowy się nie sprawdził. 

Mając powyższe na względzie Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podjęła w dniu 29.04.2021 r. 

Stanowisko w sprawie propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczących minimalnych wynagrodzeń diagnostów 

laboratoryjnych, które przesyłam w załączeniu. 
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XVII Posiedzenie KRDL 

Stanowisko nr l 

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

z dnia 19 kwietniaZOl l roku 

w sprawie propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczących minimalnych wynagrodzeń 

diagnostów laboratoryjnych 

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych z niepokojem przyjmuje propozycje Ministerstwa Zdrowia 

przedstawione podczas rozmów Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. Zaproponowane 

współczynniki pracy dla diagnostów laboratoryjnych zdaniem KRDL nie są satysfakcjonujące. 

Nieznaczne podniesienie współczynnika pracy dla diagnostów laboratoryjnych z tytułem specjalisty nie 

stanowi żadnej zachęty do podnoszenia kwalifikacji. Proponowana siatka płac za bardzo spłaszcza 

rótnice pomiędzy personelem o różnym poziomie kwalifikacji zawodowych. Niedopuszczalne jest 

również pozostawienie jednego przedziału płacowego dla pracowników uprawnionych do 

samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych oraz pracowników przez nich nadzorowanych. Po 

raz kolejny postulujemy konieczność wyodrębnienia grupy płacowej dla osób wykonujących czynności 

diagnostyki laboratoryjnej pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego. 

Środowisko diagnostów laboratoryjnych negatywnie odbiera także brak perspektywy wzrostu 

współczynników pracy w ciągu nąjbliższych lat. Spowoduje to zapaść systemu ochrony zdrowia oraz 

jeszcze większą emigrację zarobkową zawodów medycznych. 

Mając powyższe na uwadze ponownie wnosimy o wyodrębnienie czterech kategorii płacowych 

skierowanych do: 

(. Diagnostów laboratoryjnych (wykształcenie wyższe medyczne), uprawnionych do samodzielnego 

udzielania świadczeń zdrowotnych, posiadaiacyeh tytuł sneclalisty w wysokości minimum 2 

średnich krajowych; 

11. Diagnostów laboratoryjnych (wykształcenie wyższe medyczne), uprawnionych do samodzielnego 

udzielania świadczeń zdrowotnych, posiadajacycb pierwszy stopjeń spesłalizacii w wysokości 

minimum 1,5 średniej krajowej; 

ID. Diagnostów laboratoryjnych (wykształcenie wyższe medyczne), uprawnionych do samodzielnego 

udzielania świadczeń zdrowotnych bez specjalizac!i w wysokości minimum l ,2 średniej 

krajowej; 



IV. Osób z wykształceniem wyższym niemedyczoym, bez uprawnienia do samodzielnego udzielania 

świadczeń zdrowotnych (np. mgr biologii zobowiązany do pracy pod nadzorem diagnosty 

laboratoryjnego) w wysokości minimum 0,81 średniej krajowej. 

Współczynniki pracy zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia nie odzwierciedlają oczekiwań 

środowiska diagnostów laboratoryjnych dlatego Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych uważa za 

niezbędne ich znaczące podniesienie. 
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