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Pan

Robert Stępień

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Krakowie

Szanowny Panie Prezesie,

w związku ze Stanowiskiem Prezydium ORL w Krakowie z dnia 2 sierpnia 2022 r., 

w sprawie wzrostu kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych w związku z ustawą 

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, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących 

informacji. 

Odnosząc się do kwestii dotyczącej zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń, 

uprzejmie informuję, że w związku z ww. nowelizacją ustawy, w dniu 13 lipca br. Prezes 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) opublikował 

obwieszczenie w sprawie rekomendacji Nr 65/2022 w sprawie wzrostu poziomu 

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w wariancie uwzględniającym wzrost 

najniższego wynagrodzenia wprowadzany ustawą 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 r., poz. 1352):

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2022/059/REK/2022%2007%2013%

20BP%20Obwieszczenie%20Rekomendacja_nr_65_2022%20egz%20do%20podpis%

20RTM.pdf 

Przyjęty przez Ministra Zdrowia wariant zawarty w ww. rekomendacji, będzie się wiązać

ze wzrostem wydatków płatnika o 18 540 mln zł w okresie 12 miesięcy od chwili wejścia

w życie ustawy o wynagrodzeniach. Jednocześnie należy wskazać, że w ww. wariancie
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uwzględniono dodatkowo środki na wzrost wynagrodzeń dla pracowników 

kontraktowych i personelu pomocniczego oraz administracyjnego, a zaproponowana 

w nim wyższa wycena świadczeń, obejmowała również zwiększone koszty działalności 

placówek medycznych, co oznacza, że Minister Zdrowia zdecydował o wprowadzeniu 

w życie wariantu rekomendacji AOTMiT, korzystniejszego dla placówek medycznych 

i personelu.

Ponadto, zgodnie z informacją NFZ, do końca 2022 roku do szpitali trafi jeszcze ok. 350 

milionów złotych. To efekt podniesienia ryczałtu i dodatkowej, jakościowej korekty 

ryczałtu dla placówek I i II poziomu sieci szpitali, czyli głównie jednostek powiatowych.

Niezależnie od powyższego informuję, że Ministerstwo Zdrowia, wspólnie z Narodowym 

Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji prowadzi 

dalsze analizy związane z wejściem w życie ww. ustawy oraz sygnalizowanymi przez 

podmioty medyczne problemami, na podstawie których podejmowane będą dalsze 

decyzje.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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