
 

Druk nr 1208-A  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 IX kadencja 

 

 

 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

ORAZ  KOMISJI ZDROWIA 

 

 

o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych oraz niektórych innych ustaw          

(druk nr 1202) 
 

Sejm na 30. posiedzeniu w dniu 21 maja 2021 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1208 do Komisji: Finansów 

Publicznych oraz Zdrowia w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 

Komisje: Finansów Publicznych oraz Zdrowia po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

w dniu 27 maja 2021 r. 

 

wnoszą: 

 

 

Wysok i  Se j m  raczy następujące poprawki:  

1) w art. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

 „2a) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. W przypadku, gdy pracownik wykonujący zawód medyczny podniesie 

kwalifikacje zawodowe i udokumentuje to pracodawcy, pracodawca 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.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

2) w art. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w art. 7 dodaje się  ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Współczynnik pracy od roku 2022 ulega corocznemu podwyższeniu o 0,20.”; 

 

– KP – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

 

3) załącznikowi do ustawy nadać brzmienie: 

„Załącznik do ustawy z dnia …  

 

ZAŁĄCZNIK WSPÓŁCZYNNIKI PRACY. 

Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na 

zajmowanym stanowisku 

Współczynnik pracy 

1 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 

drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej 

dziedzinie medycyny 

1,65 

2 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 

pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny 

1,47 

3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,25 

4 Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 1,00 

5 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, 

elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący 

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

wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji 

1,25 

6 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, 

elektroradiolog albo inny 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 

1,00 

7 Pielęgniarka lub położna z tytułem zawodowym 

magistra albo pielęgniarka lub położna z tytułem 

zawodowym licencjat oraz posiadająca specjalizację lub 

ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

pielęgniarstwa, położnictwa lub dziedzinie mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia 

1,28 

8 Pielęgniarka lub położna z tytułem zawodowym 

magistra albo pielęgniarka lub położna z tytułem 

zawodowym licencjat ale nieposiadająca specjalizacji 

1,01 



lub ukończonego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwa, położnictwa lub dziedzinie mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia  

9 Pielęgniarka albo położna nieposiadająca wyższego 

wykształcenia, ale posiadająca specjalizację lub  

ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

pielęgniarstwa, położnictwa lub dziedzinie mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia 

1,18 

10 Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, 

która nie posiada wyższego wykształcenia lub posiada 

tytuł zawodowy licencjat przez okres krótszy niż 5 lat 

oraz nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w 

ochronie zdrowia 

 

0,91 

11 Technik farmacji, technik fizjoterapii, technik analityki 

medycznej, technik elektroradiologii albo inny 

pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż 

określony w lp. 1–9 albo pracownik działalności 

podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód 

medyczny, posiadający średnie wykształcenie, bez 

specjalizacji 

 

0,91 

12 Pracownik działalności podstawowej, inny niż 

pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż 

określony w lp. 6 i 10 

0,78 

 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

4)  załącznikowi do ustawy nadać brzmienie: 

„Załącznik do ustawy z dnia …  

 

ZAŁĄCZNIK WSPÓŁCZYNNIKI PRACY. 

Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na 

zajmowanym stanowisku 

Współczynnik pracy 

1 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 

drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej 

dziedzinie medycyny 

1,70 

2 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 

pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny 

1,56 

3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,37 

4 Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 1,05 

5 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny 

albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny 

inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego 

wykształcenia i specjalizacji 

1,37 

6 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny 

albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny 

1,05 



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 położna z tytułem zawodowym 

magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w 

dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia 

1,37 

8 Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł 

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie 

mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo 

pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo 

magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem 

zawodowym licencjat albo magister położnictwa  

1,05 

9 Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, 

która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w 

ochronie zdrowia 

0,94 

10 Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód 

medyczny inny niż określony w lp. 1–9 albo pracownik 

działalności podstawowej, inny niż pracownik 

wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego 

wykształcenia 

0,94 

11 Pracownik działalności podstawowej, inny niż 

pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż 

określony w lp. 6 i 10 

0,76 

 

– KP – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

5) w załączniku do ustawy l.p. 1–8 nadać brzmienie: 

 

 

1 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 

drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej 

dziedzinie medycyny 

1,61 

2 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 

pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny 

1,50 

3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,36 

4 Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 1,11 

5 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny 

albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny 

inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego 

wykształcenia i specjalizacji 

1,36 

6 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny 

albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny 

inny niż określony w lp. 1–5 albo pracownik 

działalności podstawowej, inny niż pracownik 

1,26 



wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego 

wykształcenia, bez specjalizacji 

7 Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister 

pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym 

magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w 

dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia 

1,36 

8 Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł 

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie 

mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo 

pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo 

magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem 

zawodowym licencjat albo magister położnictwa  

1,11 

 

– KP KO 

– odrzucić 

 

6) w załączniku do ustawy: 
a) l.p. 1–3 nadać brzmienie: 

 

1 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 

drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej 

dziedzinie medycyny 

1,65 

2 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 

pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny 

1,37 

3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,10 

 
b) l.p. 6–8 nadać brzmienie: 

6 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny 

albo inny 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 

1,11 

7 Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister 

pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym 

magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w 

dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia 

1,36 

8 Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł 

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie 

mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo 

pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo 

magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem 

zawodowym licencjat albo magister położnictwa  

1,11 

 

– KP KO 

– odrzucić 



 

7) w załączniku do ustawy l.p. 1–3 nadać brzmienie: 

 

1 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 

drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej 

dziedzinie medycyny 

1,65 

2 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 

pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny 

1,37 

3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,10 

 

– KP KO 

– odrzucić 

 

8) w załączniku do ustawy l.p. 9–11 nadać brzmienie: 

 

9 Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, 

która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w 

ochronie zdrowia 

1,03 

10 Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód 

medyczny inny niż określony w lp. 1–9 albo pracownik 

działalności podstawowej, inny niż pracownik 

wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego 

wykształcenia 

1,03 

11 Pracownik działalności podstawowej, inny niż 

pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż 

określony w lp. 6 i 10 

0,89 

 

– KP KO 

 – odrzucić 

 

9) w załączniku do ustawy l.p. 8 nadać brzmienie: 

  

8 Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł 

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie 

mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo 

pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo 

magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem 

zawodowym licencjat albo magister położnictwa  

1,00 

 

– KP KO 

– odrzucić  

 

 

10) w załączniku do ustawy l.p. 9 nadać brzmienie: 

 

9 Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, 

która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w 

0,81 



ochronie zdrowia 

– KP KO 

– odrzucić  

 

11) w załączniku do ustawy tytuł kolumny drugiej otrzymuje brzmienie: 

 „Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych na zajmowanym stanowisku”; 

 

– KP KO 

– odrzucić  

 

12) w załączniku do ustawy w tabeli w wierszu 1 w kolumnie 2 wyrazy „Grupy zawodowe 

według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku” zastąpić wyrazami „Grupy 

zawodowe według kwalifikacji na zajmowanym stanowisku”; 

 

– KP Lewica 

– odrzucić  

 

 

13) w załączniku do ustawy: 

a) „w l.p. 8 w kolumnie trzeciej wyrazy „0,81” zastąpić wyrazami „0,85”, 

b) „w l.p. 9 w kolumnie trzeciej wyrazy „0,73” zastąpić wyrazami „0,78”; 

 

– KP KO 

– odrzucić 

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2021 r. 

 

Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Zdrowia 

i Sprawozdawca 

 

/-/ Bolesław Piecha 

 Przewodniczący Komisji 

Finansów Publicznych 

 

 

/-/ Henryk Kowalczyk 

 

 
 
 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


