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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 8 czerwca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 418) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych oraz niektórych innych ustaw, zmierza do: 

1) podwyższenia współczynników pracy dla grup zawodowych wymienionych w załączniku 

do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych; 

2) skrócenia o sześć miesięcy terminu, przed upływem którego wszystkie podmioty 

lecznicze obowiązane są osiągnąć poziom wynagrodzeń zasadniczych pracowników 

medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej, określony w 

przepisach ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych; 

3) modyfikacji ustawowego mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków 

wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi 

o odrębne źródła finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze 

posiadający specjalizację). 
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Ponadto, w art. 2 noweli zaproponowano zmianę art. 68 ustawy z dnia 19 listopada 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, 

zgodnie z którą w roku 2021 limit wydatków przeznaczonych na finansowanie staży 

podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ma wynosić 451 mln zł, zamiast 

dotychczasowych 351 mln. 

W art. 4 noweli określono tryb zawarcia porozumienia w sprawie sposobu dokonania, 

do dnia 1 lipca 2021 r., podwyższenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych. Do porozumienia ma dojść między stronami uprawnionymi do 

zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy albo między podmiotem leczniczym a 

reprezentantem jego pracowników, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.  

Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób dokonania wzrostu wynagrodzeń 

określi, w drodze zarządzenia, kierownik podmiotu leczniczego albo podmiot go tworzący. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów w dniu 19 maja 2021 r. (druk 

sejmowy nr 1202). Rada Ministrów uznała uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny w 

rozumieniu art. 123 Konstytucji RP.  

W drugim czytaniu posłowie zgłosili do projektu 13 poprawek. Wszystkie poprawki 

zostały odrzucone w trzecim czytaniu. Za przyjęciem ustawy głosowało 433 posłów, przy 3 

głosach przeciw i 8 głosach wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) W art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 

określono sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 

1, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze porozumienia, 

strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu 

zbiorowego pracy. Zgodnie z kolei z art. 3 ust. 1 pkt 2, podmiot leczniczy, u którego nie 

działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem 

wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów. 
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 Art. 4 stanowi z kolei, że porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zawiera się w terminie 14 

dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W przepisie tym pominięto 

porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, którego zawarcie nie jest w 

konsekwencji ograniczone żadnym terminem. 

Propozycja poprawki 

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”; 

 

2) Zgodnie z art. 3 ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych w nowym brzmieniu, podmiot leczniczy ma dokonać podwyższenia 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny oraz 

pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód 

medyczny, na zasadach określonych w tym przepisie, do dnia 1 lipca 2021 r.  

Art. 4 ust. 1 i 2 noweli stanowią z kolei, że porozumienie określające sposób 

podwyższania wynagrodzenia zasadniczego zawierają strony uprawnione do zawarcia 

zakładowego układu zbiorowego pracy, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie 

ustawy, a jeżeli do zawarcia porozumienia nie dojdzie, sposób dokonania wzrostu 

wynagrodzeń określi, w drodze zarządzenia, kierownik podmiotu leczniczego albo 

podmiot go tworzący po upływie 7 dni od dnia upływu terminu na zawarcie 

porozumienia.  

Zważywszy na kalendarz prac nad ustawą (Sejm ma rozpatrzeć poprawki wniesione do 

niej przez Senat na posiedzeniu w dniu 15 czerwca), 14-dniowy termin na zawarcie 

porozumienia, do którego należy doliczyć kolejne 7 dni w razie nie dojścia 

porozumienia do skutku, może się okazać niemożliwy do dotrzymania, jeżeli do 

podwyższenia wynagrodzeń ma dojść do dnia 1 lipca. 

Na marginesie należy zauważyć, że konstrukcja przewidziana w art. 3 ustawy o 

sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych w związku z art. 4 noweli, pozostaje w 

sprzeczności z dyrektywą zawartą w § 2 Zasad techniki prawodawczej. Stanowi ona, że 

ustawa powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając poza 

zakresem swego unormowania istotnych fragmentów tej dziedziny. 
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Treść zawarta w art. 4 ust. 2 noweli określa sposób dojścia do porozumienia, o którym 

mowa w art. 3 ustawy i powinna być zawarta w samej ustawie, tak jak ma to miejsce w 

dotychczasowym stanie prawnym. Bez tego art. 3 ustawy jest przepisem 

niekompletnym, ponieważ wywieść z niego normę prawną można tylko w połączeniu z 

art. 4 noweli, a ten nie znajdzie się w tekście jednolitym ustawy. 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


