
ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH 
ASSOCIATION OF POLISH COUNTIES 
(member of Council of European Municipalities and Regions) 

Siedziba: Pałac Kultury i Nauki, 27 piętro, 00-901 Warszawa, 

Plac Defilad 1, skr. poczt. 7, tel. 22 656 63 34, fax 22 656 63 33 

Adres do korespondencji: 33-303 Nowy Sącz, skr. poczt. 87, 
tel. 18 477 86 00, fax 18 477 86 11, e-mail: biuro@zpp.pl, www.zpp.pl  

ZARZĄD 

PREZES 

Andrzej Płonka 

POWIAT BIELSKI (woj. śląskie) 

WICEPREZESI 

Tadeusz Chrzan 

POWIAT JAROSŁAWSKI 

Jan Grabkowski 

POWIAT POZNAŃSKI  

Jerzy Kolarz 

POWIAT BUSKI 

Adam Krzysztoń 

POWIAT ŁAŃCUCKI 

Krzysztof Maćkiewicz 

POWIAT WĄBRZESKI 

Marian Niemirski 

POWIAT PRZYSUSKI 

Sławomir Snarski 

POWIAT BIELSKI (woj. podlaskie) 

Zbigniew Szumski 

POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI 

CZŁONKOWIE 

Mirosław Czapla 

POWIAT MALBORSKI 

Jarosław Dudkowiak 

POWIAT GŁOGOWSKI 

Ewa Janczar 

MIASTO NA PRAWACH POWIATU  
m.st. WARSZAWA 

Józef Matysiak 

POWIAT RAWSKI 

Andrzej Nowicki 

POWIAT PISKI 

Wojciech Pałka 

POWIAT KRAKOWSKI 
 

Andrzej Potępa 
POWIAT BRZESKI 
 

Joanna Potocka-Rak 
POWIAT CIECHANOWSKI 

Dariusz Szustek 

POWIAT ŁUKOWSKI 

Tomasz Tamborski 

POWIAT KOŁOBRZESKI 

Małgorzata Tudaj 

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI 

Mirosław Walicki 
POWIAT GARWOLIŃSKI 

KOMISJA REWIZYJNA  

PRZEWODNICZĄCY 

Józef Swaczyna 

POWIAT STRZELECKI 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO 

Andrzej Szymanek 

POWIAT WIERUSZOWSKI 

CZŁONKOWIE 

Zdzisław Brezdeń 

POWIAT OŁAWSKI 

Andrzej Ciołek 

POWIAT GOŁDAPSKI 

Zdzisław Gamański 

POWIAT CHEŁMIŃSKI 
 

Krzysztof Nosal 
POWIAT KALISKI 

Andrzej Opala 

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 

Waldemar Trelka 

POWIAT RADOMSKI 

Bogdan Zieliński 

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI 

DYREKTOR BIURA 

Rudolf Borusiewicz 

Or.A.0531/284/22 Warszawa, 10 października 2022 roku 

Szanowny Pan 

Dariusz Salamończyk 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Szanowny Panie Ministrze, 

w odpowiedzi na pismo z 6 października 2022 r. w sprawie poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej EW.020.1036.2022 informuję, 

że Związek Powiatów Polskich opiniuje przedmiotowy projekt negatywnie.  

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że projektodawcy nie uzasadnili 

należycie propozycji zmiany legislacyjnej. Argument o nierównym traktowaniu  

w zatrudnieniu jest o tyle nietrafiony, że zgodnie z art. 18(3c) §1 Kodeksu pracy 

pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub 

pracę o jednakowej wartości. Dalej w §3 wskazano, że pracami o jednakowej 

wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników 

porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami 

przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem 

zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. 

Gdyby powyższą zasadę przedłożyć na uprawnienie do określonych dodatków 

do wynagrodzeń zasadniczych, to nie ulega wątpliwości że praca pracowników 

niemedycznych pracujących w systemie zmianowym w podmiotach leczniczych 

charakteryzuje się zupełnie innym zakresem odpowiedzialności niż pracowników 

medycznych. Pobocznie należy zauważyć również, że proponowana regulacja 

w sposób nieuzasadniony będzie promowała dodatkowe wynagradzanie 

pracowników niemedycznych pracujących zmianowo w podmiotach leczniczych 

w porównaniu do pracowników wykonujących identyczną pracę w systemie 

pracy zmianowej w podmiotach nie będących podmiotami leczniczymi  

(np. w domach pomocy społecznej).  

 



 

  

W Ocenie Skutków Regulacji nie wskazano w jaki sposób wyliczono skutki finansowe wejścia w życie ustawy 

na 300 mln zł. Kwota ta wydaje się zaniżona, również biorąc pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia 

za pracę w 2023 r., oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych dla 

pracowników działalności podstawowej innych niż wykonujący zawód medyczny. Warto w tym miejscu 

przypomnieć, że wynagrodzenie zasadnicze pracowników działalności podstawowej jest corocznie 

waloryzowane kwotą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na 

podstawie już posiadanych danych makroekonomicznych można oszacować, że najniższe wynagrodzenie 

zasadnicze od 1 lipca 2023 r. będzie wynosiło dla: 

• pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny  

z wymaganym wykształceniem wyższym ok. 6400 zł; 

• pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny  

z wymaganym wykształceniem średnim ok. 5000 zł;  

• pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny  

z wymaganym wykształceniem poniżej średniego ok. 4150 zł.  

Projektodawcy nie wskazali również, w jaki sposób środki dla podmiotów leczniczych zostaną 

zagwarantowane w podmiotach leczniczych. Należy również przypomnieć, że obecnie szpitale borykają się 

z problemem niedoszacowania w podwyżce wyceny świadczeń podwyżek jakie miały miejsce  

w lipcu 2022 r.  
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