
Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji Zdrowia                          

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych (tekst niewygłoszony). 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec 

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

    Omawiany projekt zmierza do odmrożenia kwoty bazowej minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników medycznych i innych biorących udział w wykonywaniu świadczeń. 

Według nowych regulacji od 1 lipca kwota bazowa wzrośnie z 3900 zł do 4200 zł brutto. Dzięki 

temu działaniu wzrosną pensje pracowników zarabiających najmniej. 

    Jak wszyscy wiemy, zarobki w służbie zdrowia są niskie, co jest jednym z powodów 

dzisiejszego niedoboru kadr medycznych w Polsce. Cieszy mnie, że to się powoli zaczyna 

zmieniać. Że obecny rząd ma plan uatrakcyjnienia wykonywania zawodów medycznych                

i konsekwentnie go realizuje. Zwiększa się ilość szkół, podwyższane są wynagrodzenia, 

zwiększane są nakłady na polską służbę zdrowia. 

    Podkreślenia moim zdaniem wymaga, że przepisy te gwarantują systematyczny wzrost 

minimalnych wynagrodzeń zasadniczych oraz że nigdy wcześniej w ten sposób ta kwestia nie 

została uregulowana. 

    Ponadto ważne jest również, że według wcześniejszych założeń obowiązująca dziś kwota 

bazowa w wysokości 3900 zł brutto miała obowiązywać do roku 2020. Przyśpieszenie 

zwiększenia tej kwoty do 4200 zł, tak by obowiązywała już od lipca roku bieżącego, jest moim 

zdaniem zmianą bardzo oczekiwaną. Co więcej, pokazuje to, że prace nad poprawą warunków 

pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych trwają nieustannie. Na bieżąco 

analizowana jest nasza sytuacja gospodarcza, która, jak wiemy, jest obecnie dobra,                           

i proponowane są rozwiązania, na które przecież wszyscy czekamy, dzięki którym pracownicy 

służby zdrowia w końcu będą godnie wynagradzani bez konieczności wykonywania pracy na 

kilku etatach, które powoli uzdrawiać będą polską służbę zdrowia i dostosowywać ją do 

rosnącego zapotrzebowania wynikającego m.in. z faktu, że jesteśmy jednym z najszybciej 

starzejących się społeczeństw w Europie. 

    Po raz kolejny stwierdzam, że wiele jest w tym obszarze jeszcze do zrobienia. Jestem jednak 

przekonana, że to, co już zostało zrobione, oraz zmiany, które zostały już zapowiedziane, 

dobrze rokują na przyszłość. 

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni popiera omawiany projekt ustawy. 

 


