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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 25 lipca 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

 

(druk nr 1263) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, modyfikuje wysokość 

kwoty służącej do obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego takich pracowników 

(kwoty bazowej).  

Zmiana dotyczy sposobu obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w okresie 

od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. W dotychczasowym stanie prawnym, 

zgodnie z art. 7 ustawy, do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze 

ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 

3900 zł brutto. 

Celem projektu jest zmiana wysokości kwoty bazowej w ten sposób, od dnia 1 lipca 

2019 r. uległa ona podwyższeniu z kwoty 3900 zł brutto do kwoty 4200 zł brutto.  

W myśl art. 7 ust. 1 w nowym brzmieniu, do dnia 30 czerwca 2019 r. najniższe 

wynagrodzenie zasadnicze ustala się na zasadach obowiązujących obecnie, tzn. jako iloczyn 
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współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto. Zgodnie z 

ust. 2 w tym przepisie, od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. najniższe 

wynagrodzenie zasadnicze ustalane będzie jako iloczyn współczynnika pracy określonego w 

załączniku do ustawy i kwoty 4200 zł brutto 

W świetle art. 2 noweli, porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi albo 

z wybranymi przez pracowników ich przedstawicielami, na podstawie których podmioty 

lecznicze dokonają podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do wysokości określonej w 

zmienionych przepisach, mają zostać zawarte w terminie miesiąca od dnia wejścia noweli w 

życie. Jeżeli do zawarcia takiego porozumienia nie dojdzie, podwyższenia wynagrodzeń 

dokonają w terminie 14 dni kierownicy podmiotów leczniczych albo podmioty je tworzące w 

drodze zarządzenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 3618, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 11 

lipca 2019 r.). Projekt ustawy skierowany został do I czytania w Komisji Zdrowia. Komisja 

rekomendowała przyjęcie ustawy bez poprawek.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 417 posłów, przy braku głosów przeciw i 2 głosach 

wstrzymującym się. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


