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Warszawa, dnia 21 września 2006r.

Członkowie
Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania
i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia
Urszula Michalska
Renata Górna

Analiza materiału przekazanego przez Ministerstwo Zdrowia dla
członków Zespołu „INFORMACJA NA TEMAT WYSOKOŚCI
MIESIĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ W OCHRONIE ZDROWIA"

I. Uwagi ogólne:

1. Sporządzona informacja na temat wysokości przeciętnych
miesięcznych wynagrodzeń jest niepełna, z uwagi na brak pełnych
danych z 16 województw.

2. W informacji wykorzystano dane z 10 województw.
Z uwagi na brak kompletnych danych dotyczących wynagrodzeń z

województw: dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego,
śląskiego i warmińsko - mazurskiego w tabeli nr 1 i tabeli nr 2

przedstawioną wysokość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w kraju na poszczególnych stanowiskach
pracy w ochronie zdrowia - naleŜy uznać za niewiarygodną.

3. W tabeli nr 3, oprócz ewidentnych błędów w tytule: „Wysokość
wynagrodzenia” - wątpliwość budzi wykorzystanie cząstkowych
materiałów z 6 województw, które nadesłały niepełne dane. Wymaga
to bezwzględnie komentarza do przedłoŜonego materiału - bez tego
przedstawiona informacja staje się mało wiarygodna.

4. Zabrakło informacji o:

• przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto na poszczególnych

stanowiskach w skali kraju i w województwach,

• porównaniu wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

brutto na poszczególnych stanowiskach do wysokości przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto,

• udziale procentowym „funduszu wynagrodzeń” w budŜecie

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
/w skali 1 roku i 1 miesiąca/.

5. Zabrakło informacji dotyczących osób zatrudnionych w grupach
pracowników  administracyjno - ekonomicznych i obsługi, w tym:

• wykazu poszczególnych stanowisk pracy w tych grupach,
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• informacji o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń

brutto na poszczególnych stanowiskach wymienionych grup,

• informacji o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń

zasadniczych brutto na poszczególnych stanowiskach pracy
wymienionych grup,

• porównania wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

brutto do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego brutto.

II. Uwagi szczegółowe do treści zawartych w poszczególnych
tabelach .

1. Porównując dane zawarte w tabeli 1, tj. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie  zasadnicze brutto na poszczególnych
stanowiskach pracy w 10 województwach oraz skali kraju, zwraca
uwagę znaczące rozwarstwienie wysokości tego podstawowego
składnika płacowego prawie na kaŜdym stanowisku pracy.

Potwierdza to tabela 3, która porównuje przeciętne miesięczne

wynagrodzenie zasadnicze w województwach na poszczególnych
stanowiskach pracy - wprowadza dane takŜe z pozostałych 6-ciu
województw. Rozwarstwienie w poziomie przeciętnych wynagrodzeń
zasadniczych jest widoczne zarówno w grupach personelu lekarskiego,
pielęgniarek i połoŜnych, techników medycznych jak i w grupie
salowych i pomocy laboratoryjnych, aczkolwiek zdecydowanie

największe jest na stanowiskach lekarskich i pielęgniarskich.
Zwraca uwagę niskie usytuowanie w poziomie wynagrodzenia

stanowiska pracy – ratownik medyczny.

2. Szczegółowa analiza tabeli 3 skłania do postawienia pytania – co
spowodowało tak znaczące rozwarstwienie przeciętnych wynagrodzeń
zasadniczych w poszczególnych województwach w porównaniu do
poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w
kraju na danym stanowisku pracy ?

• jakie jest uzasadnienie dla najniŜszych stawek uposaŜenia

zasadniczego  na stanowiskach:
- pielęgniarka, połoŜna w wysokości 883,72 zł. w woj. podlaskim

wobec przeciętnej krajowej na tym  stanowisku w wysokości
1626,26 zł,

- starsza pielęgniarka środowiskowa /połoŜna środowiskowa/ w
wysokości 810,98 zł. w woj. mazowieckim wobec przeciętnej
krajowej na tym stanowisku w wysokości 1247,48 zł,

- asystent, specjalista w wysokości 1499,39 zł. w woj. podlaskim,

wobec przeciętnej krajowej w wysokości 1732,98 zł.
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• jakie jest uzasadnienie dla najwyŜszych stawek uposaŜenia

zasadniczego na stanowiskach:
- asystent, specjalista w wysokości 2084,68 zł w woj. warmińsko -

mazurskim, wobec przeciętnej krajowej na tym stanowisku w
wysokości 1732,98z zł,

- starsza pielęgniarka /połoŜna/ w wysokości 2629,20 zł w woj.
mazowieckim wobec przeciętnej krajowej na tym samym stanowisku
w wysokości 1144,38 zł

Ponadto zwraca uwagę fakt, Ŝe w tabeli 3 w rubryce „najniŜsze

wynagrodzenie”, na poszczególnych stanowiskach pracy, najczęściej
wymieniane – aŜ 10 razy jest województwo podlaskie, a dotyczy to
stanowisk: starszy asystent i specjalista, asystent i specjalista,
młodszy asystent, naczelna pielęgniarka, przełoŜona pielęgniarek i
zastępca przełoŜonej pielęgniarek, specjalista pielęgniarka i połoŜna,
starsza pielęgniarka i połoŜna, pielęgniarka i połoŜna środowiskowa,
pielęgniarka słuŜby medycyny pracy.

Następne w kolejności to województwo lubelskie – 6 razy: dotyczy
to stanowisk: ordynator i zastępca ordynatora, oddziałowa i
zastępczyni oddziałowej, pielęgniarka i połoŜna, asystentka
pielęgniarska, starszy technik analityki medycznej, ratownik
medyczny, technik farmaceutyczny.

Dwukrotnie wymienione jest województwo mazowieckie: dotyczy to

stanowisk: pielęgniarka /połoŜna koordynująca i nadzorująca pracę
innych pielęgniarek i połoŜnych, starsza pielęgniarka środowiskowa/,
połoŜna środowiskowa.
Na czterech stanowiskach pracy, tj.:
- pielęgniarka epidemiologiczna – najniŜsze  wynagrodzenie występuje

w województwie łódzkim,

- staŜystka, pielęgniarka połoŜna – najniŜsze wynagrodzenie
występuje w woj. pomorskim,

- młodsza pielęgniarka – najniŜsze wynagrodzenie występuje w woj.
małopolskim,

- starsza salowa, pomoc laboratoryjna - najniŜsze wynagrodzenie
występuje w woj. świętokrzyskim.

3. Tabela nr 2 wskazuje, Ŝe przeciętne miesięczne wynagrodzenie
zasadnicze brutto w 2005r. na poszczególnych stanowiskach pracy
utrzymało się zdecydowanie po stronie lewej stawek uposaŜenia
zasadniczego określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8

czerwca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników
publicznych zakładów  opieki zdrowotnej /Dz. U. Z 1999r. Nr 52, poz.
543, z późniejszymi zmianami/.
Tylko na jednym stanowisku pracy, to jest:

• zastępca kierownika do spraw lecznictwa: zespołu zakładów, zakładu,
jednostki organizacyjnej zakładów - przeciętne miesięczne
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wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2005r. zbliŜyło się do maksymalnej
stawki prawej strony tabeli stawek uposaŜenia zasadniczego zawartej w
wymienionym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

4. Brak informacji w przedłoŜonym materiale o przeciętnym miesięcznym
wynagrodzeniu zasadniczym i ogółem płacy wraz ze wszystkimi,
pozostałymi składnikami wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
w SP ZOZ na umowę o pracę i innych formach zatrudnienia w
poszczególnych województwach i w skali kraju, nie pozwala na

wyciągnięcie właściwych wniosków co do przyczyn kształtowania
poziomu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych i
ogółem na poszczególnych stanowiskach pracy.

5. Aby przystąpić do określenia minimalnych stawek wynagrodzeń na
poszczególnych stanowiskach pracy potrzebne są bardzo rzetelne

szczegółowe informacje dotyczące kształtowania przeciętnych
wynagrodzeń zasadniczych i ogółem: pracowników SP ZOZ w skali
kraju i w 16-tu województwach oraz na poszczególnych stanowiskach
pracy .
Ponadto w celu zbilansowania moŜliwości finansowych SP ZOZ do
zrealizowania podjętych decyzji ustawowych w zakresie kształtowania

minimalnych wynagrodzeń zasadniczych na poszczególnych
stanowiskach pracy, niezbędna będzie analiza kosztów pracy we
wszystkich typach zakładów w realizacji poszczególnych rodzajów
świadczeń zdrowotnych i pozostałych kosztów funkcjonowania tych
jednostek oraz wyceny kosztów świadczeń zdrowotnych w planie
finansowym NFZ.

WNIOSKI

1. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Federacja
Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej wnoszą do Przewodniczącego Międzyresortowego
Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w
Ochronie Zdrowia, aby w moŜliwie pilnym terminie przedstawił
członkom Zespołu informacje na temat wysokości miesięcznych
wynagrodzeń w ochronie zdrowia w odniesieniu do grupy
pracowników administracyjno-ekonomicznych, technicznych i
obsługi:

• wykaz stanowisk pracy w tych grupach zawodowych,

• wysokość przeciętnych wynagrodzeń zasadniczych na
poszczególnych stanowiskach pracy oraz wysokość
przeciętnych wynagrodzeń ogółem.

Bez informacji na powyŜszy temat członkowie Zespołu nie będą mogli
podjąć pracy nad określeniem stawek minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego na poszczególnych stanowiskach pracy wszystkich
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pracowników zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach
opieki zdrowotnej. Nikt nie moŜe negować, Ŝe w strukturze
organizacyjnej SP ZOZ musi być zachowana właściwa proporcja w
polityce zatrudnienia między poszczególnymi grupami zawodowymi.

2. OPZZ i Federacja nie wnoszą sprzeciwu, aby w harmonogramie
prac Zespołu, w pierwszej kolejności zająć się sprawą wynagrodzeń
pracowników medycznych - nie wyraŜamy jednak zgody na
pominięcie pozostałych grup zawodowych.

3. Przypominamy, Ŝe Departament Dialogu Społecznego Ministerstwa
Zdrowia w przekazanym materiale nie uwzględnił informacji na temat
wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie
umów cywilno - prawnych, kontraktów itp.

OPZZ i Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej oczekują na uwzględnienie uwag
zawartych w przedłoŜonej opinii.

Członkowie
Międzyresortowego Zespołu
ds. Opracowania Zasad
Zatrudniania i Wynagradzania
w Ochronie Zdrowia

Urszula Michalska
Renata Górna


