
Apel OPZZ 
Negocjujcie wynagrodzenia w ochronie zdrowia ! 

 
 

Dialog społeczny i podejmowanie prac na rzecz systemowego wzrostu 
wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia – to jedne ze 
sztandarowych postulatów przyjętych przez IX Kongres OPZZ. Organizacje 
członkowskie OPZZ reprezentujące branżę ochrony zdrowia od lat domagają się 
realizacji postulatów płacowych i wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony 
zdrowia, szczególnie w zawodach dotychczas pomijanych w podwyżkach.  

W ostatnich latach, dzięki naszej aktywności udało się doprowadzić                           
do stopniowego podnoszenia płac pracowników ochrony zdrowia. Jednym                                     
z mechanizmów tego wzrostu jest obowiązująca od 2017 roku ustawa o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych                 
w podmiotach leczniczych. Ostatnia jej nowelizacja, z 19 lipca, skutkuje 
podwyższeniem od dnia 1 lipca 2019 r. kwoty bazowej z 3900 zł brutto 4200 zł brutto. 
Spowoduje to dodatkowe podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych.                       
Przy tej okazji pamiętajmy o grupach najmniej zarabiających pracowników. 

Minister Zdrowia wspólnie z Prezesem NFZ zapewniają, że podwyżki płac 
znajdują gwarancje w planach finansowych NFZ, między innymi poprzez wzrost 
wyceny świadczeń zdrowotnych. 

 Obecnie w podmiotach leczniczych trwają negocjacje płacowe. Zakładowe 
organizacje związkowe mają prawo do informacji o wzroście wysokości środków 
finansowych pochodzących ze zmian planu finansowego NFZ i przekazanych 
placówkom medycznym. Szczegóły dotyczące wysokości, jak i wartości wycen 
świadczeń zdrowotnych są dostępne dla organizacji związkowych w oddziałach 
wojewódzkich NFZ. Jest to niezbędna wiedza do podejmowania negocjacji 
płacowych na szczeblu zakładowym. Obowiązek uzgadniania zasad podziału 
środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora 
finansów publicznych wynika również z Art.  27.  ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263). 

Apelujemy do organizacji związkowych ochrony zdrowia o aktywność 
i podjęcie negocjacji oraz solidaryzm zawodowy ! Godne wynagrodzenia należą 
się wszystkim grupom zawodowym ! 

Podejmijcie dialog z zarządzającymi placówkami medycznymi, by wzrost 
środków finansowych był przeznaczany na wynagrodzenia pracowników, a nie 
inne wydatki i ,,łatanie” budżetu szpitali.  

Apelujemy do pracodawców, aby dodatkowe środki przeznaczyć                          
w pierwszej kolejności na wzrost wynagrodzeń. 

Bądźmy solidarni ze wszystkimi grupami zawodowymi ! 

 

 

       Kierownictwo OPZZ 


