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Pani

Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 stycznia br. w sprawie udzielenia informacji na temat 

wyników prac Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie z dnia 8 

czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, który został powołany 

zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2020 r. (Dz. Urz. Ministra Zdrowia 

poz. 78) uprzejmie informuję, że w efekcie prac tego Zespołu powstał projekt nowelizacji 

wspomnianej ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., a tożsame regulacje nowelizujące 

znalazły się w ustawie  z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

kadr medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2401).

Przyjęta zmiana ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. polega na przedłużeniu czasu działania 

zawartego w ustawie mechanizmu waloryzującego wysokości najniższych wynagrodzeń 

po dniu 31 grudnia 2021 r. przez stworzenie stałego mechanizmu waloryzacji (obecnie 

obowiązująca ustawa przewiduje, że osiągnięty na koniec 2021 r. poziom najniższych 

wynagrodzeń nie będzie waloryzowany). Poziomy najniższych wynagrodzeń będą 

wyliczane jako iloczyn współczynników pracy określonych w złączniku do ustawy oraz 

wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 
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w roku poprzedzającym ustalenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Ponadto przedmiotową ustawą wprowadzono do aktu prawnego rangi ustawy przepisów 

gwarantujących osobom wykonującym zawody medyczne, w tym objętym obecnie 

regulacjami płacowymi zakładającymi przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

do podmiotów leczniczych „znaczonych” środków finansowych niepogorszenie po dniu 

1 lipca 2021 r. warunków zatrudnienia w związku z wygaśnięciem przepisów 

przewidujących odrębne strumienie przekazywania „znaczonych” środków finansowych 

przeznaczonych na finansowanie wzrostów wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych, 

ratowników medycznych oraz lekarzy specjalistów.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
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