Projekt obywatelski

Ustawa
z dnia ……..
w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia

Art. 1. Ustawa określa sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia pracowników wykonujących
zawody medyczne zatrudnionych w podmiocie leczniczym, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy
oraz kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu oraz tryb dochodzenia do tego wynagrodzenia.
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) minimalne wynagrodzenie – minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przysługujące
pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w podmiocie leczniczym,
obliczone w sposób określony w art. 3-5;
2) podmiot leczniczy – podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 1-6 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.618, z późn. zm.) ;
3) pracownik – osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym.
Art. 3. Minimalne wynagrodzenie ustala się jako iloczyn kwoty przeciętnego wynagrodzenia w
rozumieniu art. 1 pk 3a ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2015r. poz. 2008) w roku poprzedzającym ustalenie i współczynnika pracy określonego w
załączniku do ustawy.
Art.4. Godzinową stawkę minimalnego wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę minimalnego
wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
Art.5. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje minimalne
wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o
pracę, biorąc za podstawę minimalne wynagrodzenie ustalone w sposób określony w art. 3.
Art. 6. Pracodawca dokonuje podwyższenia wynagrodzenia pracownika, którego wynagrodzenie
zasadnicze jest niższe od minimalnego wynagrodzenia, w taki sposób, że w terminie do dnia 1 lipca
każdego roku, począwszy od roku 2017, wzrost wynagrodzenia pracownika wynosi co najmniej
33,33% kwoty stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem
zasadniczym pracownika – aż do osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia z dniem 1 lipca 2019 roku.
Art. 7.Kontrolę wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 6 przeprowadza:
1) podmiot tworzący w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o
działalności leczniczej;
2) Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r o
Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 640 i 1240)
Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Załącznik do ustawy - Współczynniki pracy:
Grupy zawodowe
1
Pracownicy wykonujący Lekarze i lekarze
zawody medyczne
dentyści

Pielęgniarki i położne

Technicy medyczni
radioterapii

Technicy medyczni elektroradiolodzy

Fizjoterapeuci

Pracownicy
Medycznych
Laboratoriów
Diagnostycznych

2
Lekarz, lekarz dentysta
bez specjalizacji, w tym
lekarz rezydent
Lekarz, lekarz dentysta ze
specjalizacją
Pielęgniarka i położna
Pielęgniarka i położna ze
specjalizacją
Pielęgniarka i położna z
tytułem magistra oraz ze
specjalizacją
Technik rozpoczynający
pracę
Starszy technik/technik
specjalista/licencjat
Osoby z wyższym
wykształceniem
zatrudnione na
stanowisku technika (staż
5 lat)
Technik elektroradiolog
Starszy technik
elektroradiolog
Osoby z wyższym
wykształceniem
zatrudnione na
stanowisku technika
elektroradiologa
Fizjoterapeuta
rozpoczynający pracę
Technik/licencjat

Współczynnik pracy
3
2,0
3,0
1,5
1,75
2,0
1,5
1,75
2,0

1,5
1,75
2,0

1,0
1,5

Magister fizjoterapii

1,75

Specjalista w
dziedzinie fizjoterapii

2,0

Starszy technik analityki
medycznej (staż 5 lat),
diagnosta laboratoryjny
rozpoczynający pracę
Młodszy asystent
diagnostyki
laboratoryjnej
Asystent diagnostyki
laboratoryjnej specjalista
I
Starszy asystent

1,5

1,75

1,85
2,0

Ratownicy medyczni

Farmaceuci

Psychologowie

diagnostyki
laboratoryjnej,
specjalizacja Ratownik medyczny
rozpoczynający pracę
Ratownik medyczny ze
średnim wykształceniem
po 5 latach pracy (starszy
ratownik medyczny)
Ratownik medyczny z
wykształceniem wyższym
po 5 latach pracy
(asystent ratownictwa
medycznego)
Magister farmacji bez
specjalizacji
Magister farmacji ze
specjalizacją
Psycholog bez
specjalizacji
Psycholog kliniczny (1
stopień specjalizacji w
starym systemie) lub
psycholog w trakcie
specjalizacji (po 2 roku)
Specjalista psycholog
kliniczny

Dietetycy

Dietetycy

Logopeda

Logopeda

1,5
1,75

2,0

2,0
3,0
1,75
2,25

2,75

