
 

 

OPINIA NR 2/2022 
WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie oceny realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych  

w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego na posiedzeniu 

w dniu 30 września zapoznała się z materiałem informacyjnym przygotowanym przez Stały 

Zespół Roboczy ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia  WRDS WL dotyczącym oceny 

realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego. 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przyjęła do 

wiadomości przedstawiony przez Zespół materiał informacyjny wypracowany z udziałem  

zaproszonych gości reprezentujących: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, Okręgową Radę 

Lekarską w Lublinie, Konwent Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego, Konwent 

Szpitali Zamojszczyzny, SP ZOZ w Janowie Lubelskim oraz OZZPiP Regionu Lubelskiego 

w następującuym kształcie:  

Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2022 poz.1352), zawiera nowe rozwiązania  

dotyczące sposobu ustalania środków finansowych niezbędnych na realizację regulacji płac 

oraz potrzebę swoistego przeglądu stanowisk pracy i umów pracowniczych. Spowodowało to, 

iż praktycznie do chwili obecnej z różnych powodów proces wdrażania ustawy nie został 

zakończony w sposób pozwalający na rzetelną ocenę jej  realizacji i skutków. W związku 

z powyższym strony postanowiły nie formułować ostatecznego stanowiska w powyższej 

sprawie. 

W oparciu o problemy prezentowane w dyskusji, można wyodrębnić poniższe obszary 

problemowe: 

I. Problem niedostatecznego finansowania podwyżki wynagrodzeń. 

 Zasady ustalania przez NFZ wysokości środków finansowych na realizację wzmiankowanej 

ustawy uległy zmianie. Uzgodnione przez AOTMiT wspólnie z Ministrem Zdrowia 

rekomendacje zakładają finansowanie podwyżek, poprzez wzrost wyceny kosztów świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Postawiło to w bardzo zróżnicowanej 

sytuacji podmioty lecznicze, szczególnie szpitale funkcjonujące w sieci zabezpieczenia 

podstawowego. Część podmiotów leczniczych sygnalizuje, że z otrzymywanych z LOW NFZ 

środków, nie jest w stanie zrealizować podwyżki wynagrodzenia. 

II. Problemy finansowania szpitali dla których podmiotem tworzącym są samorządy 

powiatowe. 

Szczególne trudności w sfinansowaniu ustawy, zgłaszają podmioty lecznicze dla których 

podmiotem tworzącym są samorządy powiatowe  województwa lubelskiego. Podnoszone jest 



 

 

 

 

za niskie finansowanie i wycena świadczeń zdrowotnych. Problemy z  realizacją podwyżki 

zgłaszała także Wojewodzie Lubelskiemu Dyrekcja SP ZOZ w Janowie Lubelskim. 

III. Problemy finansowania świadczeń zdrowotnych z punktu widzenia płatnika – LOW 

NFZ. 

LOW NFZ przedstawił informację o dużym zróżnicowaniu wykonania świadczeń zdrowotnych 

przez podmioty lecznicze naszego województwa. Skutkuje to zmniejszonym przyrostem 

środków finansowych. Część podmiotów leczniczych ma nadal potrącane zaliczki, które 

pobrały w okresie pandemii COVID-19. Ministerstwo Zdrowia i Centrala Narodowego 

Funduszu Zdrowia podejmuje decyzje mające na celu m.in. pomoc szpitalom I i II poziomu 

referencji, zwiększenie wycen wybranych zakresów świadczeń, pomoc szpitalom 

o szczególnie trudnej sytuacji finansowej. Indywidualne rozmowy w powyższej sprawie 

podejmuje także LOW NFZ. 

IV. Problemy strony społecznej i pracowniczej. 

Nowy sposób ustalania wysokości środków finansowych dla podmiotów leczniczych utrudnia 

wgląd i transparentność, co do wysokości otrzymanych kwot oraz co do sposobu ich 

rozdysponowania. Pojawił się problem tzw. praw nabytych, co do uznawania posiadanych 

kwalifikacji zawodowych. Obserwujemy zróżnicowane podejście do tworzenia tzw. zakładowej 

polityki kadrowej, w poszczególnych podmiotach. 

PRZEWODNICZĄCY 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Lubelskiego 
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