
Informacja o ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r.  

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
 
1. Ustawa  została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 r. pod pozycją 1473 i 

weszła w życie 16 sierpnia 2017 r. 
2. Ustawa dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy we wszystkich 

podmiotach leczniczych – publicznych i prywatnych. Podmiot leczniczy to podmiot 
wpisany do prowadzonego przez wojewodę rejestru podmiotów leczniczych 
wykonujących działalność leczniczą. 

3. Docelowo ustawa przewiduje, że od dnia 1 stycznia 2022 najniższe miesięczne 
wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikowi wykonującemu zawód medyczny 
w podmiocie leczniczym nie może być niższe niż iloczyn współczynnika pracy określonego 
w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie wynagrodzenia, ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. Osiągnięcie docelowego poziomu minimalnego najniższego 
wynagrodzenia następować będzie stopniowo w kolejnych latach od 1 lipca danego roku.  

4. Ustawę stosuje się do wynagrodzeń należnych od 1 lipca 2017 r. W praktyce oznacza to 
wprowadzenie podwyżek w 2017 r. z mocą wsteczną, z wyrównaniem od 1 lipca. 

5. Od 1 lipca 2017 każdy fizjoterapeuta mający wynagrodzenie zasadnicze poniżej 3900 
brutto pomnożone przez współczynnik określony w załączniku do ustawy, musi mieć 
podwyższone wynagrodzenie, o co najmniej 10% różnicy między jego wynagrodzeniem 
zasadniczym, a kwotą 3900 złotych pomnożoną przez współczynnik określony w 
załączniku do ustawy. Kwota minimalnego wynagrodzenia dla konkretnego fizjoterapeuty 
w konkretnym podmiocie leczniczym nie jest określona w ustawie. Kwoty podwyżki mogą 
więc być różne w różnych podmiotach leczniczych, zależnie od ustaleń w konkretnym 
podmiocie 

6. Porozumienie w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
powinno być zawarte do 16 września 2017 r. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w 
tym terminie sposób będzie ustalony zarządzeniem kierownika albo podmiotu tworzącego 
podmiot leczniczy – zależnie od formy prawnej w jakiej działa podmiot leczniczy.  

7. Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny w niepełnym wymiarze czasu pracy 
najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy 
określonego w ramach stosunku pracy. 

 

8. UWAGA: Załącznik do ustawy określający podstawę ustalania wynagrodzenia odnosi się 
do pracowników według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. Oznacza 
to, że osoba zatrudniona na konkretnym stanowisku pracy może podlegać niższemu 
współczynnikowi ustalania wysokości wynagrodzenia, niż wynika to z posiadanego przez 
nią tytułu zawodowego. Pamiętać jednak należy, że w przypadku fizjoterapeutów nie może 
to prowadzić do naruszania przepisów art. 4 ust. 5 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty 
określającego świadczenia zdrowotne, których nie może wykonywać technik oraz licencjat 
fizjoterapii. Jeśli więc, w zakresie obowiązków fizjoterapeuty są wszystkie świadczenia 
zdrowotne określone w art. 4 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, to oznacza że jest 
on zatrudniony na stanowisku wymagającym posiadania wykształcenia wyższego w 
rozumieniu załącznika do ustawy. 
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