prawnik

w pytaniach i odpowiedziach

Jestem lekarzem, od 1 paŸdziernika 2001 r.
pracujê w zak³adzie opieki zdrowotnej. Dyrekcja
twierdzi, ¿e ustawa 203 mnie nie dotyczy,
poniewa¿ wesz³a w ¿ycie przed podpisaniem
umowy o pracê. Czy mój pracodawca ma racjê?
Data podjêcia zatrudnienia nie jest warunkiem przyrostu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z 16 grudnia 1994 r. O negocjacyjnym systemie
kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ
u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych ustaw
(DzU z 1995 r. nr 1, poz. 2, z póŸn. zm.)
Zgodnie z tym przepisem od 1 stycznia 2001 r. pracownikom samodzielnych publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej przys³uguje przyrost przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia nie ni¿szy ni¿ 203 z³ miesiêcznie,
w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy ³¹cznie ze
skutkami wzrostu wszystkich sk³adników wynagrodzenia.
Data 1 stycznia 2001 r. jest przyjêta jako data, od
której ma rosn¹æ przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie
pracowników spzoz-ów. Data podjêcia zatrudnienia (przed 1 stycznia 2001 r. czy te¿ po tej dacie)
nie ma w tym przepisie znaczenia. Ponadto podany w ust. 2 tego artyku³u wzór na wzrost wynagrodzenia równie¿ uwzglêdnia mo¿liwoœæ zmiany liczby zatrudnionych pracowników.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e z przepisu powy¿szego nie wynika roszczenie pracownika
o podwy¿szenie wynagrodzenia. Przepis ten dotyczy bowiem podwy¿szenia przeciêtnego wynagrodzenia o 203 z³, a nie podwy¿szania wysokoœci wynagrodzeñ poszczególnych pracowników.
Zgodnie z przyjêt¹ w ustawie definicj¹ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, oznacza ono
iloraz wynagrodzenia (tj. wydatków pieniê¿nych oraz wartoœci œwiadczeñ w naturze, wyp³aconych
pracownikom z tytu³u zatrudnienia, obliczone wg zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeñ okreœlonych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny jako wynagrodzenia bez wyp³at z zysku) i przeciêtnego
miesiêcznego zatrudnienia ustalonego zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ metodologi¹ G³ównego Urzêdu
Statystycznego oraz liczby miesiêcy za okres sprawozdawczy.
Podwy¿ka przeciêtnego wynagrodzenia u danego pracodawcy nie oznacza koniecznoœci podwy¿szania wszystkich wynagrodzeñ, tym bardziej w jednakowym (przeciêtnym) stopniu.
Nie ka¿dy pracownik ma prawo do takiej samej, równej podwy¿ki. Wynagrodzenie za pracê powinno bowiem uwzglêdniaæ rodzaj wykonywanej pracy i kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu, a tak¿e iloœæ i jakoœæ œwiadczonej pracy, zgodnie z art. 78 §1 Kodeksu pracy.
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