
 

 
 
 
 

POSTULATY  
OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU 

PROTESTACYJNO-STRAJKOWEGO 
PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA 

na spotkanie z Premierem RP 
-   10 września 2021 - 

 
 

1. Natychmiastowa zmiana ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw – tabela w załączniku 
nr 1. 

2. Realny wzrost wyceny świadczeń medycznych oraz ryczałtów o 30% oraz 
dobokaretki w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne o 80%  
od 1 października 2021 roku oraz zobowiązanie AOTMiT do przeprowadzenia 
ponownej wyceny wszystkich świadczeń do 30 listopada 2022 roku. 

3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu 
pomocniczego (sekretarki medyczne, rejestratorki, opiekunowie medyczni) oraz 
wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów. 

4. Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego 
i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną 
pacjentów. 

5. Stworzenie na warunkach chroniących medyków i pacjentów odpowiedniego 
systemu rejestrowania zdarzeń medycznych niepożądanych (no-fault). 

6. Rezygnacja z tworzenia nowych zawodów medycznych przy jednoczesnym  
efektywniejszym wykorzystaniu obecnych zawodów medycznych poprzez 
stworzenie im możliwości kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego 
rozszerzających ich kompetencje. 

7. Wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej. 

8. Uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego 
i innych zawodach medycznych. 

 

 

                   

 



Zał. 1 do postulatu nr 1 - Zmiana ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych oraz niektórych innych ustaw – tabela. 

 

Grupy zawodowe według 
kwalifikacji posiadanych  

na zajmowanym stanowisko 

Współczynnik 
podstawowy 

Współczynnik podwyższający 
wynagrodzenie zasadnicze 

Zawody niemedyczne i 
medyczne nieokreślone w 
tabeli poniżej 

0,8 średniej krajowej + 0,1 średniej krajowej za wyższe 
wykształcenie kierunkowe I stopnia 
  oraz dodatkowo 
+ 0,1 średniej krajowej za wyższe 
wykształcenie kierunkowe II stopnia 

Zawody niemedyczne i 
medyczne nieokreślone w 
tabeli poniżej po 5 latach 
pracy w zawodzie 

1,0 średniej krajowej + 0,1 średniej krajowej za wyższe 
wykształcenie kierunkowe I stopnia 
  oraz dodatkowo 
+ 0,1 średniej krajowej za wyższe 
wykształcenie kierunkowe II stopnia 
 

Zawody niemedyczne i 
medyczne nieokreślone w 
tabeli poniżej po 10 latach 
pracy w zawodzie 

1,2 średniej krajowej + 0,1 średniej krajowej za wyższe 
wykształcenie kierunkowe I stopnia 
  oraz dodatkowo 
+ 0,1 średniej krajowej za wyższe 
wykształcenie kierunkowe II stopnia 
 

 
 

Grupy zawodowe według 
kwalifikacji posiadanych  

na zajmowanym stanowisko 

Współczynnik 
podstawowy 

Współczynnik podwyższający 
wynagrodzenie zasadnicze 

ZAWODY MEDYCZNE: 
technik elektroradiologii 
/elektroradiolog,  
pielęgniarka, położna, 
ratownik medyczny, 
diagnosta laboratoryjny, 
technik analityki medycznej, 
fizjoterapeuta, 
farmaceuta szpitalny 
wchodzący do systemu 

1,3 średniej krajowej + 0,1 średniej krajowej za wyższe 
wykształcenie kierunkowe I stopnia 
  oraz dodatkowo 
+ 0,1 średniej krajowej za wyższe 
wykształcenie kierunkowe II stopnia 
 



ZAWODY MEDYCZNE: 
technik elektroradiologii 
/elektroradiolog,  
pielęgniarka, położna, 
ratownik medyczny, 
diagnosta laboratoryjny, 
technik analityki medycznej, 
fizjoterapeuta, 
farmaceuta szpitalny 
po 5 latach pracy  
w zawodzie 

1,5 średniej krajowej + 0,1 średniej krajowej za wyższe 
wykształcenie kierunkowe I stopnia 
  oraz dodatkowo 
+ 0,1 średniej krajowej za wyższe 
wykształcenie kierunkowe II stopnia 
  oraz dodatkowo 
+ 0,2 średniej krajowej za 
specjalizację 

ZAWODY MEDYCZNE: 
technik elektroradiologii 
/elektroradiolog,  
pielęgniarka, położna, 
ratownik medyczny, 
diagnosta laboratoryjny, 
technik analityki medycznej, 
fizjoterapeuta, 
farmaceuta szpitalny 
po 10 latach pracy  
w zawodzie 

1,8 średniej krajowej + 0,1 średniej krajowej za wyższe 
wykształcenie kierunkowe I stopnia 
  oraz dodatkowo 
+ 0,1 średniej krajowej za wyższe 
wykształcenie kierunkowe II stopnia 
  oraz dodatkowo 
+ 0,2 średniej krajowej za 
specjalizację 

 
 

Grupy zawodowe według 
kwalifikacji posiadanych  

na zajmowanym stanowisko 

Współczynnik 
podstawowy 

Współczynnik podwyższający 
wynagrodzenie zasadnicze 

Lekarz stażysta 1,5 średniej krajowej - 

Lekarz bez specjalizacji 2,0 średniej krajowej - 

Lekarz w trakcie specjalizacji 2,2 średniej krajowej - 

Lekarz specjalista 3,0 średniej krajowej - 

 


