
 

 

 

Warszawa, 15 lutego 2021 r. 

CML/0062/02/2021/BO/BR 

 

Pan  

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Zdrowia   

 

 

Dotyczy: Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 

10 lutego 2021 r., Pracodawcy RP przedstawiają poniższe uwagi i sugestie dot. przygotowanych 

propozycji w zakresie zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych: 

1) konieczne jest określenie źródeł finansowania wynagrodzeń pracowników 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych i przygotowanie przepisów 

regulujących przepływ środków finansowych na wynagrodzenia do 

pracodawców; 

2) należy jednoznacznie zapisać, iż zmiany tych zasad ustalania wynagrodzenia 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zostały przygotowane  

z zachowaniem praw nabytych; 

3) proponujemy, aby rozpocząć ustalanie współczynników pracy z poziomu 

zaproponowanego na rok 2023. Współczynniki określone przed tą datą 

całkowicie odbiegają od oczekiwań poszczególnych grup zawodowych, zwłaszcza 

tych, które od wielu lat nie były beneficjantami regulacji płacowych (m.in. 

fizjoterapeuci) ; 

4) sugerujemy zmianę nazwy pierwszej kolumny zawartej w tabeli – wzór 

kalkulatora do wyliczań wynagrodzeń, na „grupy zawodowe ze względu na 

wykształcenie” zamiast „grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na 

zajmowanych stanowisku”. Pozwoli to z jednej strony na usunięcie wątpliwości 

interpretacyjnych, z drugiej zaś dokona pewnej unifikacji standardów 

wynagradzania dla wszystkich grup zawodowych (z wyłączeniem lekarzy) wg 

kryterium  poziomu wykształcenia. Działanie takie dokona spłaszczenia siatki płac  
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wyrównując narosłe przez lata dysproporcje i należycie zaakcentuje zasadność 

stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w każdej grupie zawodowej.  

5) należy rozważyć dodanie nowej grupy o nazwie: Lekarz albo lekarz dentysta  

w trakcie specjalizacji. Dzięki temu grupy obejmowałaby wszystkich lekarzy  

w trakcie specjalizacji, w tym również lekarzy rezydentów; 

6) z uwagi na fakt, że obecnie w grupie lekarzy rezydentów występuje 5 grup, które 

otrzymują wynagrodzenie na różnym poziomie (w zależności od roku specjalizacji 

i rodzaju specjalizacji) należy: 

a) wyrównać „w górę” wynagrodzenie wszystkich lekarzy w trakcie specjalizacji 

do poziomu obecnych rezydentów specjalności priorytetowych po 2 roku 

szkolenia specjalizacyjnego, z uwzględnieniem bonu patriotycznego LUB 

b) wprowadzić 4 nowe grupy do tabeli, zawierające poszczególne grupy 

rezydentów i nadać im odpowiednie współczynniki, z uwzględnieniem bonu 

patriotycznego; 

7) wydaje się, że wysokość finansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów oraz 

lekarzy stażystów powinna być określana w ramach ustawy o najniższym 

wynagrodzeniu zasadniczym niektórych pracowników zatrudnionych  

w podmiotach leczniczych, a nie aktualnych przepisów dotyczących odbywania 

specjalizacji; 

8) należy dołączyć do wzoru kalkulatora do wyliczeń wynagrodzeń dane dotyczące 

lekarzy rezydentów oraz lekarzy stażystów; 

9) należy udostępnić edytowalny plik z kalkulatorem do wyliczania wynagrodzeń lub 

wszystkich danych wyjściowych, które są potrzebne do stworzenia tego 

kalkulatora samodzielnie (w tym np. prognozowany przez Rząd wzrost PKB  

w kolejnych latach, prognozowana wysokość średniego wynagrodzenia  

w gospodarce narodowej + inne czynniki, które wzięto pod uwagę  

w kalkulacjach).  

 

       Z wyrazami szacunku 

          

Wiceprezydent Pracodawców RP 

 

                Dr Andrzej Mądrala 

 


