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Pracownicy niemedyczni mają szanse na równe traktowanie
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Współczynnik 0,53
Ustawodawca postanowił uzupełnić obowiązujące już od ponad roku przepisy dotyczące wynagrodzeń w podmiotach leczniczych. Dzięki temu pracownicy niemedyczni, otrzymujący w placówkach zdrowotnych najniższe płace, będą zarabiali więcej.
Ma to nastąpić dzięki uchwalonej przez Sejm 13 wrześ
nia nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pra
cowników wykonujących zawody medyczne zatrudnio
nych w podmiotach leczniczych. Nowe przepisy wpro
wadzają przede wszystkim prawnie gwarantowany próg
najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracow
ników działalności podstawowej.
Przed ustawą
Dotychczas obowiązująca ustawa z 8 czerwca 2017 r.
uregulowała kwestie wynagrodzeń dla pracowników
medycznych podmiotów leczniczych oraz procedury
ich podwyżek. Jedynie zdawkowo wspomniano w niej
o konieczności podwyższania wynagrodzeń również
pracowników niemedycznych, nie wprowadzając przy
tym żadnych regulacji. Był to zatem jedynie postulat
de lege ferenda, który ma być zrealizowany w ramach
omawianej w niniejszym artykule nowelizacji. Zmia
ny mają objąć również sam tytuł ustawy, który będzie
bardziej uniwersalny: Ustawa o sposobie ustalania naj
niższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pra
cowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
październik-listopad 8-9/2018

Cele nowelizacji
Poprzez wprowadzenie ustawowo gwarantowanych
progów najniższej płacy zasadniczej dla niemedycz
nych pracowników działalności podstawowej, których
praca jest również związana z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, ustawodawca dąży do zniwelowania dys
proporcji między wynagrodzeniami. Praca wykonywa
na przez pracowników niemedycznych ma wpływ na
jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych udziela
nych przez pracowników medycznych w podmiotach
leczniczych, co zdecydowanie uzasadnia konieczność
uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń również
tej grupy. Długofalowo ma się to przełożyć na popra
wę jakości i dostępności udzielanych świadczeń oraz
wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego w podmiotach
leczniczych.
Pośrednim skutkiem ma być zwiększenie atrakcyj
ności zatrudnienia w podmiotach leczniczych dla osób
niewykonujących zawodów medycznych oraz zachę
canie wybranych grup do podwyższania kwalifikacji
zawodowych. Kolejnym oczekiwanym efektem jest
wzrost konkurencyjności zatrudnienia pracowniczego
w stosunku do umów cywilnoprawnych.
menedżer zdrowia
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Kogo będą dotyczyć nowe przepisy
Niemedycznym pracownikiem działalności podsta
wowej zgodnie z nowymi przepisami jest osoba inna
niż pracownik wykonujący zawód medyczny, czyli
pracę związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w podmiocie leczniczym. Są to osoby zatrudnione
na stanowiskach działalności podstawowej, określo
nych w części pierwszej załącznika do Rozporządzenia
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębior
cami. Zaliczają się do nich m.in. dietetyk, farmaceuta,
technik analityki medycznej, laborant, logopeda, psy
cholog i psycholog kliniczny, ratownik medyczny, opie
kunka dziecięca, technik masażysta. Takie ścisłe wska
zanie najprawdopodobniej ma pozwolić na rozróżnienie
pracowników działalności podstawowej od nieobjętych
ustawą pracowników administracyjnych, technicznych,
ekonomicznych czy gospodarczych. Wszystkie te osoby
łączy to, że ustawa będzie miała zastosowanie zarów
no do pracowników medycznych, jak i niemedycznych
zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy o pra
cę. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno
prawnych nie będą uprawnione do skorzystania z jej
profitów. Takie rozwiązanie ma zapewnić realizację
celu w postaci zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia
pracowniczego.
Współczynnik 0,53
W nowelizacji zaproponowano pracownikom nieme
dycznym współczynnik pracy w wysokości 0,53. Jest to
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wskaźnik, przez który zostanie pomnożone przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
z roku poprzedniego w celu obliczenia najniższego do
puszczalnego prawem poziomu wynagrodzenia zasad
niczego tej grupy pracowników. Z zastosowania prze
pisów nowelizacji wynika, że najniższe wynagrodzenie
zasadnicze dla tej grupy od 2021 r. nie będzie mogło
być niższe niż 2664 zł brutto, przy czym tryb docho
dzenia do tego poziomu wynagrodzenia zasadniczego
będzie identyczny jak w przypadku pracowników me
dycznych, objętych już zakresem ustawy. Gwarantuje
to systematyczny wzrost wynagrodzeń o 20% na dzień
1 lipca każdego roku od 2018 do 2021 r.
Należy również zwrócić uwagę, że wzrost dotyczy
wynagrodzeń zasadniczych, od których następnie będą
obliczane dodatki do pensji. Rozwiązanie to jest zatem
znacznie korzystniejsze niż powszechne przepisy o mi
nimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zmiany również dla pielęgniarek
Nowelizacja przewiduje ponadto przeniesienie gru
py pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stano
wiskach wymagających wykształcenia magisterskiego,
ale nieposiadających specjalizacji, do grupy zawodo
wej o wyższym współczynniku. Oznacza to jego pod
niesienie z 0,64 do 0,73. W przypadku pielęgniarek
i położnych zatrudnionych na stanowisku pracy, na
którym wymagane jest posiadanie specjalizacji, nieza
leżnie od poziomu wykształcenia i ukończonego kie
runku studiów, będzie miał zastosowanie jednakowy
współczynnik pracy, taki jak w przypadku pielęgniarek
i położnych bez specjalizacji, które są zatrudnione na
stanowiskach, gdzie wymagany jest tytuł magistra pie
lęgniarstwa lub położnictwa – w wysokości 0,73.
Zachęta do edukacji
Wprowadzane zmiany oznaczają podniesienie naj
niższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowni
ków niemedycznych oraz opisanej wyżej grupy pielę
gniarek i położnych. Mają one również zachęcać do
podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki i położne,
nie tylko w drodze specjalizacji, lecz także studiów
wyższych magisterskich na kierunku pielęgniarstwo
lub położnictwo.
Obecnie nowe przepisy czekają na podpis prezyden
ta, a w życie wejdą po 14 dniach od daty ich ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw. Co istotne, przepisy o wzroście
wynagrodzeń pracowników niemedycznych działalno
ści podstawowej oraz pielęgniarek i położnych zatrud
nionych na stanowiskach, na których wymagane jest
wykształcenie magisterskie, wejdą z mocą od 1 lipca
2018 r.
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