
 

Projekt przygotowany przez 
Województwo Lubuskie 

 

Stanowisko Nr 39 Konwentu Marszałków Województw RP 

z dnia…………………..2020 roku 

w sprawie  konieczności ustalenia źródła finansowania wzrostu wynagrodzenia 

zasadniczego zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

 

 Zgodnie z wprowadzoną ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie sposobu 

ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 

medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2020.830 tj.) na podmioty te 

nałożono obowiązek stopniowego zwiększania wynagrodzenia zasadniczego.  

W przypadku podmiotów leczniczych, dla których NFZ jest głównym płatnikiem 

wprowadzony ustawowo wzrost wynagrodzenia zasadniczego bez rekompensaty ze strony 

płatnika, może skutkować poważnymi problemami finansowymi jednostki. 

Wzrost wynagrodzeń powinien być nierozerwalnie związany ze wskazaniem ich źródeł  

finansowania. Obecnie koszty zwiększenia wynagrodzeń wynikających z cytowanej wyżej 

ustawy pokrywa szpital/podmiot leczniczy z własnego budżetu. Z tego powodu może 

dochodzić do zadłużenia się podmiotów i w efekcie obniżania jakości świadczeń zdrowotnych, 

co  jest niebezpieczne dla pacjentów. Konieczne jest zatem wprowadzenie mechanizmów 

automatycznej rekompensaty finansowej wzrostu wynagrodzeń, na rzecz podmiotów 

leczniczych, które mając niewielki wpływ na wysokość swoich przychodów, są zmuszone 

ponosić dodatkowe koszty z tego tytułu z uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń. 

 Konwent Marszałków Województw RP stoi na stanowisku, że wzrost wynagrodzeń 

kadr medycznych powinien być ściśle związany z wyceną gwarantowanych świadczeń 

medycznych oraz z ryczałtem czy też kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Umożliwiłoby to waloryzowanie kosztu pracy i  jednocześnie pozwoliłoby na automatyczne 

pokrycie jego finansowania. Wycena świadczeń powinna uwzględniać pokrycie wszystkich 

kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń pracowników niemedycznych. 

 



 

W związku z powyższym Konwent Marszałków Województw RP wnioskuje do Prezesa 

Rady Ministrów, Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie 

stosownych działań, które zapewnią źródło finansowania w celu zwiększenia wynagrodzenia 

zasadniczego oraz realizację zapisów ww. ustawy w podmiotach leczniczych dla których 

płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko kieruje się do:  

1. Pana Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów RP, 

2. Pana Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia, 

3. Pana Filipa Nowaka – p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

 

 


