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Pan 

dr n. o zdr. Rafał Trąbka

Prezes Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 czerwca br. w sprawie finansowania skutków ustawy 

z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych oraz niektórych innych ustaw uprzejmie przekazuję poniższe informacje.

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia procedowany jest projekt rozporządzenia 

wprowadzającego zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 8 września 

2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), zamieszczony na stronach Rządowego Centrum 

Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347851.

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów 

rozporządzenia do obecnie ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie 

ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1104) przez wprowadzenie przepisów regulujących tryb przekazywania przez 

świadczeniodawców do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu 

informacji dotyczących liczby pracowników wykonujących zawód medyczny oraz 

pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód 

medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w tej ustawie, 
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celem ustalenia współczynnika korygującego z przeznaczeniem na podwyższenie 

wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe 

wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem warunków określonych w tej ustawie.

Projekt rozporządzenia przewiduje także określenie przez Prezesa Funduszu 

współczynników korygujących dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 

przez lekarzy i lekarzy dentystów, którym na dzień 30 czerwca 2021 r. należne było 

wynagrodzenie podwyższone w trybie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532, z późn. zm.).

Projekt umożliwia dyrektorom oddziałów wojewódzkich Funduszu przekazywanie 

środków przeznaczonych na wzrost w/w wynagrodzeń, na podstawie jednorazowego 

raportu przekazanego przez świadczeniodawców.

Z poważaniem 

Jakub Bydłoń 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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