POROZUMIENIE
zawarte w dniu 9 lipca 2018 r. w Warszawie pomiędzy:
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych z siedzibą 00-252
Warszawa, ul. Podwale 11, reprezentowanym przez Panią Krystynę Ptok – Przewodniczącą
Zarządu Krajowego OZZPiP, zwanym dalej „OZZPiP”,
i
Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą 02-757 Warszawa, ul. Pory 78/10,
reprezentowaną przez Panią Zofię Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
zwaną dalej „NIPiP”,
a
Ministrem Zdrowia – Panem Łukaszem Szumowskim, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15,
zwanym dalej „Ministrem Zdrowia”,
i
Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186,
reprezentowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Andrzeja Jacynę,
zwanym dalej „NFZ”,
zwane łącznie „Stronami”.
Mając na uwadze:
1. przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz.
1881),
2. art. 22 ust. 1 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i
położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 916),
3. art. 38 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762),
4. art. 102 ust. 5 pkt 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn.
zm.)
– Strony dokonały analizy Porozumienia zawartego pomiędzy Stronami w dniu 23 września
2015 r., którego celem było m.in. zapewnienie właściwego miejsca pielęgniarkom i położnym
w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, potrzeba zadbania o bezpieczeństwo i jakość opieki
nad pacjentami, a także stworzenie warunków powodujących wzrost atrakcyjności zawodów
pielęgniarki i położnej dla nowych, napływających do zawodu kadr, i doszły do wniosku, że
dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie nie spełniły oczekiwań środowiska pielęgniarek i
położnych. Niezbędne jest zatem podjęcie działań zmierzających do stabilizacji wynagrodzeń
pielęgniarek i położnych poprzez włączenie dodatkowych środków na świadczenia opieki
zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne do podstawy wynagrodzenia.

Dodatkowo zawarcie niniejszego Porozumienia poprzedziła analiza wniosków wynikających z
dokumentu pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”
opracowanego w Ministerstwie Zdrowia.
Strony potwierdzają, że konieczne były działania mające na celu przyspieszenie wzrostu
nakładów na ochronię zdrowia do 6% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w sposób określony
w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Mając na uwadze powyższe, Strony zawierają niniejsze Porozumienie o następującej treści:
§1
1. Minister Zdrowia na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dokona
nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1146) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), w celu zapewnienia pielęgniarkom
położnym, o których mowa w tych rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie
stosunku pracy, wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1200
zł miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat, z tym że od
dnia 1 września 2018 r. – w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w
przeliczeniu na pełen etat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze
środków NFZ przeznaczonych na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia
pielęgniarek i położnych zgodnie z mechanizmem określonym www. rozporządzeniach,
również po dniu 31 sierpnia 2019 r. Dotyczy to także innych pielęgniarek i położnych
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawcy podstawowej opieki
zdrowotnej.
Mechanizm ten nie będzie podlegał zmianom:
1. w zakresie sposobu podziału środków, w szczególności zostanie zachowana zasada
równego ich podziału w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat albo
równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej (w razie nieosiągnięcia porozumienia
albo braku opinii pozytywnej),
2. w stosunku do pielęgniarek i położnych objętych ww. rozporządzeniami,
wykonujących zawód na podstawie innej niż stosunek pracy,
3. w zakresie stosowania stanowiska Ministra Zdrowia stanowiącego załącznik do
Porozumienia z dnia 23 września 2015 r.
Wzrost wynagrodzenia zasadniczego, o którym powyżej, uwzględni dotychczasową wysokość
wzrostu tego wynagrodzenia pokrywaną w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia wejścia
w życie zmian w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
ze środków finansowych, o których mowa w tych rozporządzeniach. Informacje o liczbie
pielęgniarek i położnych wykonujących u danego świadczeniodawcy zawód będą
przekazywane dwa razy do roku.

2. W celu dokonania zmian w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
Minister Zdrowia zapewni wejście w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295) w terminie od dnia 1 stycznia 2019 r.
zgodnie z równoważnikami zatrudnienia na łóżko nie niższymi niż określone w
projekcie rozporządzenia, który przy piśmie z dnia 12 kwietnia 2018 r. (znak
ASG.4082.68.2018.KoM) został przekazany do konsultacji publicznych. Dodatkowo
Minister Zdrowia zapewnia, że w wydanym rozporządzeniu w oddziałach
pediatrycznych równoważniki zatrudnienia na łóżko zostaną podwyższone od dnia 1
lipca 2019 r. do poziomu 0,8 w oddziałach zachowawczych oraz 0,9 w oddziałach
zabiegowych.
3. We wrześniu 2018 r. Minister Zdrowia zapewni wejście w życie zmian w zakresie norm
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6
listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386 i 1610), zgodnie z
wypracowanymi w Ministerstwie Zdrowia w 2015 r. równoważnikami zatrudnienia na
łóżko. Minister Zdrowia zastrzega sobie w tym zakresie wypracowanie rozwiązań
przejściowych na podstawie zebranych danych.
4. We wrześniu 2018 r. Strony rozpoczną dialog dotyczący wprowadzenia zmian w
zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w następujących rodzajach
świadczeń: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, leczenie
uzdrowiskowe, stacjonarne świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki
długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna.
5. Minister Zdrowia zapewni realizację projektu pn. „Realizacja programów rozwojowych
dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i
położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”, w
ramach lII edycji konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.5. Rozwój usług pielęgniarskich”, zgodnie ze zmienionymi zasadami
przyznawania stypendiów dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwa i
położnictwa oraz wynagradzania opiekunów grup.
6. Minister Zdrowia podejmie działania mające na celu wprowadzenie nie później niż od
dnia 1 stycznia 2019 r. tzw. porady pielęgniarskiej do świadczeń gwarantowanych z
wybranych zakresów, po zasięgnięciu opinii OZZPiP oraz NIPiP.
7. Minister Zdrowia podejmie działania mające na celu wprowadzenie płatnego urlopu
szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni rocznie od dnia 1
stycznia 2019 r., w szczególności w celu udziału w konferencjach, szkoleniach oraz
kursach naukowych.
8. Minister Zdrowia rozważy zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia
regulującego sposób przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w
niektórych podmiotach leczniczych w zakresie składu komisji konkursowych, po
przedłożeniu pisemnej propozycji przez OZZPiP oraz NIPiP.
9. Strony deklarują, że w ramach Rady Dialogu Społecznego w terminie trzech miesięcy
od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia zainicjują prace nad zmianą
współczynników pracy określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), tak
aby współczynniki te odzwierciedlały wykształcenie, kompetencje oraz
odpowiedzialność.

10. NFZ dokona nowelizacji odpowiednich zarządzeń w celu realizacji niniejszego
Porozumienia i znowelizowanych rozporządzeń dotyczących ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
11. NFZ przeznaczy w planach finansowych NFZ środki finansowe umożliwiające
realizację ust. 1.
12. Minister Zdrowia podejmie działania zmierzające do zwiększenia liczby pielęgniarek i
położnych podejmujących dobrowolnie służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.
13. Minister Zdrowia zapewni w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez
Ministra Zdrowia finansowanych z budżetu państwa wzrost wynagrodzeń pielęgniarek
i położnych zgodnie z dotychczasową praktyką. To samo będzie dotyczyć pielęgniarek
i położnych wykonujących zawód w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
14. Minister Zdrowia deklaruje, że zamierza przeprowadzić ogólnopolskie kampanie
informacyjne promujące wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej i zaprasza w
tym zakresie do współpracy OZZPiP oraz NIPiP.
15. Minister Zdrowia deklaruje wolę konsultacji ze środowiskiem pielęgniarek i położnych
przy wprowadzaniu kolejnych zmian systemowych w ochronie zdrowia.
§2
1. Strony zgodnie oświadczają, że akceptują ustalenia określone w niniejszym
Porozumieniu i będą zgodnie współdziałać w ich realizacji w ramach kompetencji
własnych i wyłącznych danej Strony wynikających z przepisów ustawowych oraz
przepisów prawa wewnętrznego.
2. OZZPIP zobowiązuje się do niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych
od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do dnia 1 stycznia 2021 r., pod warunkiem
realizacji postanowień niniejszego Porozumienia.
3. Strony zgodnie oświadczają, że będą dążyć do wspólnego rozwiązywania lokalnych
sporów w podmiotach leczniczych, w których uczestniczą środowiska pielęgniarek i
położnych.
4. W styczniu 2020 r. Strony odbędą oficjalne spotkania robocze mające na ceiu ocenę
realizacji postanowień zawartych w § 1.
5. Strony przystąpią do prac nad projektem ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w
rozporządzeniach dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w marcu 2019 r.
6. Strony zobowiązują się do pracy nad dokumentem pt. „Strategia na rzecz rozwoju
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb
środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018
r. celem przedłożenia Radzie Ministrów.
§3
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
§4
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2018 r.

