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Poznań, 16.07.2022
Pan
Damian Jakubik
Dyrektor Departamentu Prawnego
Ministerstwo Zdrowia
00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15
Szanowny Panie Dyrektorze,
W związku z wejściem w życie w dniu 28.06.2022 r. ustawy z dnia 26.05.2022 r. o zmianie
ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustawach (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1352),
Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki zwraca się z uprzejmą prośbą o interpretację zapisów ww.
ustawy.
W przedstawionej do opinii publicznej treści ustawy z dnia 28.05.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. Poz.
1352) znajdują się informacje określające współczynniki wyliczenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego dla osób wykonujących zawód medyczny. W wykazie nie ujęto w sposób klarowny
zawodu optometrysty, który na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 07.08.2014 r. (Dz. U. z 2018 r. Poz. 227) określa optometrystę jako zawód medyczny
wymagający wykształcenia wyższego - inni specjaliści ochrony zdrowia 229501, kod 2295:
“Optometryści zajmują się diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu i zaburzeń wzroku; w przypadku
spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kierują pacjentów do lekarza
specjalisty. Udzielają porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają
stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku.”

Jednocześnie osoby wykonujące zawód optometrysty uczestniczą w realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na mocy załącznika nr 7 do rozporządzenia Nr.
59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Aby uzyskać kwalifikacje w zawodzie optometrysty należy ukończyć studia wyższe z zakresu
optometrii Obecny stan prawny pozwala na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie optometrysty osobom,
które:
1. ukończą studia wyższe na kierunku lub specjalności optometria obejmujące min 600 godzin
kształcenia w zakresie optometrii i uzyskają tytuł magistra lub magistra inżyniera,
2. ukończą studia wyższe oraz studia podyplomowe z optometrii obejmujące co najmniej 600
godzin kształcenia w zakresie optometrii.
Ze względu na duże zróżnicowanie drogi uzyskania kwalifikacji w zawodzie optometrysty
w ramach ww. ustawy osoba wykonująca zawód optometrysty może zostać sklasyfikowana do różnych
grup z różnym współczynnikiem wyliczenia najniższego wynagrodzenia. Z braku sprecyzowania, do
której grupy należą optometryści w treści ustawy z dnia 28.05.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1352)
zwracamy się z prośbą o interpretację zapisów ustawy i potwierdzenie klasyfikacji osób wykonujących
zawód optometrysty w podmiotach leczniczych do grupy 5 - Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta
laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący
zawód medyczny inny niż określony w lp. 14 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie
magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia)
i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją - w ustawie z dnia
28.05.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1352).
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