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Ustawa - Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych
14 sierpnia wchodzi w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych. Do dnia 31 grudnia 2021 podmiot leczniczy podwyższa
wynagrodzenia zasadnicze według zasad zapisanych w ustawie (co roku 10 lub 20% różnicy
pomiędzy obecnym wynagrodzeniem a tym wynikającym z ustawy). Ustawa zawiera tabelę z
przelicznikami do ustalenia wynagrodzenia minimalnego oraz podaje zasady dochodzenia do
dnia 1 lipca 2021 r. do jego uzyskania. Zmianę wynagradzania nalicza się od 1 lipca 2017 r.
W ustawie w art. 5 jest zapis mówiący, że w porozumieniu, które podpisuje się z
przedstawicielem pracowników określa się również zasady podwyższania wynagrodzenia
osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej
zawodu medycznego, tak aby wynagrodzenie to odpowiadało w szczególności rodzajowi
wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także
uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Do dnia 1 września trwają konsultacje społeczne powyższego projektu ustawy. Zmiany w
ustawie dotyczą prowadzenia inwestycji w służbie zdrowia i konieczności otrzymania zgody
wojewody na inwestycje na obszarze województwa utworzenia nowych zakładów lub
komórek leczniczych, których wartość przekracza 1 milion złotych. Projekt ma na celu
poszerzenie zakresu działalności podmiotów leczniczych mogących ubiegać się o opinię
wojewody. Dotychczas obszar był ograniczony do wykonywania działalności leczniczej z
zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki
zdrowotnej.
Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia
Forum otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia odnośnie złożonego pisma w sprawie
projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej dotyczącej pozostawienia w
definicji podmiotów leczniczych wykonujących całodobową pozaszpitalną opiekę opieki
paliatywnej i hospicyjnej. W odpowiedzi podano, że w przypadku wznowienia konsultacji
publicznych i opiniowania projektu sugestie i propozycje Forum zostaną rozważone.
KONFERENCJA : DUCHOWOŚĆ HOSPICYJNA
HONOROWY PATRONAT : KS. KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ.

TERMIN: 6 – 7. 10. 2017 r. MIEJSCE: Ośrodek rekolekcyjny Archidiecezji Warszawskiej
„DOBRE MIEJSCE” przy UKSW, w Lasku bielańskim ; ul. Dewajtis 3. Warszawa.
Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki
Paliatywnej w Warszawie przy Placu Konfederacji 55 : e-mailem : azdop.wawa@wp.pl
faxem : 22 663 99 40, telefonicznie : 22 663 55 93 - od poniedziałku do piątku w godz. 9,00
- 18,00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. W przypadku
gdy zgłoszenie dotyczy większej ilości osób w grupie zorganizowanej, należy podać ich
imiona i nazwiska i telefon osoby kontaktowej.
Niezależnie od zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji, należy dokonać również rezerwacji w
recepcji Domu rekolekcyjnego "Dobre miejsce", przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie :
e-mailem: biuro@dobremiejsce.eu, faxem : 22 839 16 45, telefonicznie : 22 56 10 100 - od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Koszt zakwaterowania w Domu Konferencyjnym "Dobre Miejsce" przy ul. Dewajtis w Lasku
Bielańskim w Warszawie:
nocleg od osoby 40,00 zł; śniadanie 13,00 zł; obiad 18,00 zł; kolacja 13,00 zł.
Całość pobytu od kolacji czwartkowej do obiadu (włącznie) sobotniego: 2x kolacja + 2 x
śniadanie + 2 x obiad + 2 x nocleg = 26+26+36+80 = 168,00 zł.
Poniżej program konferencji:
Piątek, dn. 6.10.2017
godz. 8,00 śniadanie
godz. 9,00 OTWARCIE KONFERENCJI
SESJA I : STRONY INTEGRALNEJ HIGIENY UMYSŁU c. d.
PRELEGENT : Ks. Dr Jacek Prusak S.J.
godz. 9,15 Konferencja I
godz. 10,00 Konferencja II
godz. 10,45 Przerwa – kawa/herbata
godz. 11,00 Dyskusja
godz. 12,00 Msza św.
godz. 13,15 Obiad
SESJA II : KONTEMPLACYJNY STYL ŻYCIA
PRELEGENT : Ks. Dr Jacek Poznański S.J.
godz. 15,00 Konferencja I
godz. 15,30 Ćwiczenia duchowe
godz. 16,00 Przerwa - kawa/herbata
godz. 16,30 Konferencja II
godz. 17,00 Ćwiczenia duchowe
godz. 17,30 Pytania i odpowiedzi
godz. 18,00 Kolacja
godz. 19,00 Spotkanie z Krzysztofem Zanussim – reżyserem filmu zrealizowanego na
podstawie
dramatu Karola Wojtyły „ BRAT NASZEGO BOGA „.
godz. 20,00 Projekcja filmu „BRAT NASZEGO BOGA „.
Sobota, dn. 7. 10. 2017 r.
godz. 8,00 Śniadanie
SESJA III
godz. 9,00 Konferencja Formy opieki hospicyjnej w Europie

godz.
godz.
godz.
godz.

10,00 Dyskusja
10,30 Przerwa – kawa/herbata
11,00 Konferencja II – Nadzieja w Hospicjum
12,00 Msza św.
13,15 Obiad i zakończenie KONFERENCJI.

Tegoroczna konferencja jest połączona z konferencja o św. Bracie Albercie, która odbędzie
się 5 października 2017 roku w Sejmie. Osoby biorące udział w tej konferencji proszone są o
podanie dokładnie imienia i nazwiska oraz kontaktu tj. e-maila lub telefonu. Zgłoszenia na
konferencję w Sejmie należy przesłać również do Archidiecezjalnego Zespołu Domowej
Opieki Paliatywnej w Warszawie przy Placu Konfederacji 55: e-mailem : azdop.wawa@wp.pl
faxem : 22 663 99 40, telefonicznie : 22 663 55 93 - od poniedziałku do piątku w godz. 9,00
- 18,00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. W przypadku
gdy zgłoszenie dotyczy większej ilości osób w grupie zorganizowanej, należy podać ich
imiona i nazwiska i telefon osoby kontaktowej.
Poniżej program konferencji w Sejmie:
Ogólnopolska Konferencja
Patriota, Społecznik, Artysta - Święty Brat Albert Chmielowski Patron roku 2017

Patronat Honorowy
Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP
Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz Ordynariusz Archdiecezji Warszawskiej
Miejsce Konferencji :
Sejm RP, Warszawa ; ul. Wiejska 1/3, Sala Kolumnowa
Termin Konferencji :
5.10.2017. ; godz. 15.00 – 18.00
PROGRAM:
godz. 14.30 Rejestracja uczestników
godz. 15. 00 Przywitanie gości – poseł Joanna Fabisiak
Wprowadzenie do konferencji – ksiądz Władysław Duda
godz. 15.10 Słowo okolicznościowe Patronów Honorowych konferencji
godz. 15.30 Wykłady:
„Powinno się być dobrym jak chleb” – rewolucyjne pojmowanie miłości
bliźniego przez św. Brata Alberta – Ks. Bp. Grzegorz Ryś
„Rozbić naczynie, zapach się rozejdzie” - sztuka w służbie bliźniemu św. Brata
Alberta – Ks. Bp. Michał Janocha
„Praca codzienna z obowiązków stanu wynikająca może mieć wartość modlitwy,
cnoty i przykładu” - rozumienie patriotyzmu św. Brata Alberta – dr Krzysztof Jabłonka.
godz. 17.30 Dyskusja
godz. 18.00 Zamknięcie konferencji
Przejazd uczestników Konferencji – Duchowość Hospicyjna, do ośrodka konferencyjnorekolekcyjnego DOBRE MIEJSCE w Lasku bielańskim
godz. 19.00 Kolacja
godz. 20.00 Msza św.
godz. 21.00 Wieczór Jazzowy w podziemiach Kościoła Kamedułów w Lasku bielańskim.
PRAWO
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o
niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w







sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu Dz.U. 2017
poz. 1429
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 2017 poz.
1448
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz.U. 2017 poz. 1458
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w
podmiotach leczniczych Dz.U. 2017 poz. 1473

