
 Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji Zdrowia o 

rządowym projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych  (tekst niewygłoszony): 

 

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania 

Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

    Projekt z pewnością w sposób systemowy unormuje zasady ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 

medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jestem również 

przekonana, że przyczyni się do zlikwidowania poczucia niesprawiedliwości 

społecznej panującego obecnie wśród tych pracowników, którzy wynagradzani 

są według różnych zasad. 

    Projektowana ustawa wprowadzi przepisy gwarantujące ochronę 

wynagrodzenia zasadniczego, a tym, którzy zarabiają najmniej, będzie 

gwarantowała stopniowe podwyższanie ich pensji. Ważne jest też to, że ustawa 

określa jedynie dolną granicę wynagrodzeń, a nie ich górną stawkę. 

    W zgodzie z projektem ustawy pierwszy wzrost wynagrodzeń przewidziano na 

1 lipca 2017 r., a dalsze etapy zostaną wprowadzone stopniowo, by nie zaburzyć 

struktury finansowej podmiotów leczniczych. 

    W swoim założeniu projektowana ustawa ma zachęcić do zainteresowania 

kształceniem w zawodach medycznych i późniejszego zatrudniania się na terenie 

naszego kraju. I w tym zakresie mam najwięcej wątpliwości. 



    Proponowane stawki oczywiście zwiększają dzisiejsze wynagrodzenie. Nie 

będzie ono jednak na tyle atrakcyjne, by móc konkurować z ofertami z tego 

obszaru zawodowego w innych krajach europejskich bądź też ofertami z innych 

zawodów. Dlatego w moim przekonaniu należy dążyć do zwiększenia 

wynagrodzeń do poziomu atrakcyjności wobec istniejących alternatyw pracy. 

Jest to szczególnie ważne, co także podnoszono podczas prac w komisji, 

ponieważ m.in. polskie pielęgniarki i położne to obecnie grupa zawodowa, której 

znaczną część stanowią pracownicy bliżej wieku emerytalnego. Biorąc z kolei pod 

uwagę szybkość starzenia się polskiego społeczeństwa i zapotrzebowanie w 

zakresie opieki medycznej, jest to wskaźnik bardzo niepokojący. 

    Projekt ustawy przyporządkowuje pracowników medycznych zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych do 10 grup zawodowych. Nie uwzględnia jednak 

interesów niektórych grup pracowników, np. farmaceutów szpitalnych, co 

podnosił ich przedstawiciel podczas obrad komisji. 

    Z niepokojem obserwuję też pominięcie w ustawie całego środowiska 

terapeutów uzależnień, zarówno specjalistów psychoterapii uzależnień, jak i 

instruktorów terapii uzależnień. Niewłączenie tych zawodów do wykazu 

pracowników medycznych sprawi, że dyrektorzy ZOZ-ów będą mogli w stosunku 

do nich dowolnie interpretować zapisy ustawy. To dyskredytuje ich umiejętności 

i może powodować degradację finansową. 

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem. 

 


