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Pani

Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes!

W związku z zagadnieniami omawianymi podczas posiedzenia Krajowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w dniu 11 września br. na którym miałem przyjemność gościć, 

proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

1. Problem nieprzekazywania pieniędzy, które świadczeniodawcy otrzymali 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1146), zwane dalej „rozporządzeniem OWU”, na świadczenia opieki 
zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na wynagrodzenia pielęgniarek 
w POZ (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski).
Ministerstwo Zdrowia jest zdeterminowane prowadzić działania zmierzające do 

wyegzekwowania prawidłowej realizacji przez podmioty lecznicze, przepisów 

gwarantujących wypłatę podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Przedmiotowe 

czynności zostały już podjęte w odniesieniu do szpitali i zatrudnionego tam personelu. 

W przypadku podstawowej opieki zdrowotnej resort zamierza również wykonać 

analogiczne działania. Planuje się przeprowadzenie kilku kontroli w ww. jednostkach, 

których wyniki i zalecenia będą przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia, celem 

weryfikacji realizacji zaleceń w odniesieniu do wypłat wynagrodzeń. Wyniki 

przedmiotowych kontroli będą stanowiły wytyczną dla wszystkich jednostek POZ, w 
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zakresie prawidłowego przyznawania podwyżek.  Będą także jasnym sygnałem, iż 

zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia zamierzają 

egzekwować obowiązek dokonywania ww. wypłat, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.

Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Centralą NFZ poinstruuje oddziały 

Funduszu o konieczności bieżącego monitorowania problematycznej kwestii oraz 

bezzwłocznym działaniu w przypadku powzięcia informacji o nadużyciach w zakresie 

wypłaty wynagrodzeń.

2. Postulat, aby pielęgniarki zatrudnione przez lekarzy POZ (tzw. pielęgniarki 
praktyki) były wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Uprzejmie informuję, że obecnie Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna prace legislacyjne 

mające na celu wprowadzenie porady pielęgniarskiej i porady położnej w POZ. Podczas 

prac nad tą zmianą analizie poddana zostanie również możliwość zmiany ww. 

rozporządzenia we wskazanym zakresie.

3. Kwestia przekazania środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek 
zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w związku ze 
zgłoszeniem braku podwyżek w tych stacjach w województwie lubelskim. 
Uprzejmie informuję, że Departament Pielęgniarek i Położnych przy piśmie z dnia 8 maja 

2019 r. znak PPWA.024.23.2019.MF przekazał Pani Prezes zebrane przez Ministerstwo 

Zdrowia informacje o wysokości środków przekazywanych na wzrost wynagrodzeń 

pielęgniarek i położnych zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych w 

latach 2015-2018. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Dyrektora 

Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o przekazanie 

informacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek będących realizacją 

Porozumienia. 

4. Powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne nie otrzymują lub nie chcą 
otrzymywać pieniędzy na podwyżki dla zatrudnionych w stacjach pielęgniarek, 
ponieważ nie chcą różnicować sytuacji zatrudnionych w nich pracowników.

Porozumienie zawarte w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem 

Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, a 

Prezesem NFZ  i Ministrem Zdrowia w § 1 pkt 13 wskazuje, że Minister Zdrowia zgodnie 
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z dotychczasową praktyką zapewni wzrost wynagrodzeń również dla pielęgniarek 

zatrudnionych  w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno - epidemiologicznych. 

Należy przypomnieć, że porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy 

OZZPiP i NRPiP, a Prezesem NFZ i Ministrem Zdrowia dotyczy jedynie pośrednio m.in. 

pielęgniarek i położnych zatrudnionych w jednostkach podległych i nadzorowanych 

przez Ministra Zdrowia. Wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne 

są jednostkami finansowanymi z budżetu państwa i podlegają wojewodzie, dlatego też 

w 2015 roku Minister Zdrowia informował wszystkich wojewodów, jakie działania należy 

podjąć w celu uruchomienia dodatkowych środków finansowych na podwyżki dla 

pielęgniarek pracujących w wojewódzkich i powiatowych stacjach  sanitarno – 

epidemiologicznych. W wyniku powyższych działań wojewodowie przekazali środki na 

podwyżki dla pielęgniarek zatrudnionych w tych jednostkach. 

Jednocześnie należy wskazać, że decyzja o przyznaniu podwyżek w powyższym 

zakresie nie jest jednak obligatoryjna, a wynika z decyzji dyrektora stacji sanitarno - 

epidemiologicznej. 

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki określa ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z późn. zm.). Zgodnie z art. 

4 ww. ustawy za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również zatrudnienie w 

organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad 

ochroną zdrowia, stąd też pielęgniarki zatrudnione w wojewódzkich i powiatowych 

stacjach sanitarno – epidemiologicznych, bez względu na rodzaj zajmowanego 

stanowiska, mogą zostać objęte podwyżkami. Jednakże, biorąc pod uwagę zakres 

realizowanych przez pielęgniarki zadań oraz ich charakter, ostateczna decyzja w 

przedmiotowej kwestii powinna podlegać ocenie kierownika jednostki, który odpowiada 

za prawidłową organizację i realizację zadań, podobnie jak ma to miejsce w podmiotach 

leczniczych.

Należy też nadmienić, że w ustawie budżetowej na 2019 r. również zostały 

zabezpieczone środki pozwalające na zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek  

zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno – epidemiologicznych 

o kolejne 400 zł (IV transza). 

5. Postulat ujednolicenia postępowania PIP w kierunku zgodnym z działaniem izby 
świętokrzyskiej Państwowej Inspekcji Pracy.
Ministerstwo Zdrowia zobowiązuje się do podjęcia rozmowy z Państwową Inspekcją 

Pracy, w celu ujednolicenia stanowiska w sprawie prawidłowości wypłaty wynagrodzeń. 
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Koniecznym wydaje się doprecyzowanie zasad kontroli i nadzoru w powyższym zakresie 

pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Państwową 

Inspekcją Pracy.

6. Problemy związane z obchodzeniem przez szpitale przepisów tzw. 
„rozporządzeń koszykowych” dotyczących norm liczby pielęgniarek na 
poszczególnych oddziałach.
Uregulowania prawne w zakresie ilości pielęgniarek na poszczególnych oddziałach w 

obecnym brzmieniu są rozwiązaniem nowym. Obecnie Ministerstwo Zdrowia przygląda 

się realizacji przyjętych wytycznych. Jednocześnie odnotowuje sygnały środowisk 

pielęgniarskich o próbach obchodzenia przepisów przez podmioty lecznicze, zwłaszcza 

poprzez niewykazywanie realnej liczby łóżek na oddziałach. Resort zamierza 

przeprowadzić analizę zgłoszonych przypadków, w tym również konsultacje ze 

związkami zawodowymi pielęgniarek oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, po których 

podejmie kroki w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Narodowy Funduszu Zdrowia do tej pory 

przeprowadził już kilka kontroli w zakresie dotyczącym sposobu ustalania minimalnych 

norm zatrudnia.

Ponadto, na podstawie sygnałów zgłaszanych przez środowisko pielęgniarek i 

położnych, dotyczących nieprawidłowości w zakresie spełniania norm wskaźnikowych 

przez świadczeniodawców, kontrole przeprowadzają również konsultanci krajowi w 

dziedzinie pielęgniarstwa, działający na zlecenie Ministra Zdrowia. 

Przykładem może być  kontrola w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w 

Ciechanowie przeprowadzona w marcu 2019 r. m.in. w zakresie ustalenia minimalnych 

norm pielęgniarek i położnych. W ramach przeprowadzonej kontroli zostały wydane 

wnioski i zalecenia, zgodnie z którymi świadczeniodawca przy ustalaniu minimalnych 

norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalu powinien kierować się 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2017r. poz. 2295, z późn. zm.). 

Dyrektor szpitala ma poinformować Ministra Zdrowia o sposobie wykonania zaleceń 

pokontrolnych do dnia 28 września br. 

7. Problem pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach systemu ratownictwa 
medycznego  u podwykonawcy – osoby te otrzymują wzrost wynagrodzenia na 
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podstawie OWU jak ratownicy (pielęgniarki systemu), a nie na zasadach 
obejmujących wszystkie pielęgniarki.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 poz. 1681) nie obejmuje 

pielęgniarek wykonujących zawód u tzw. podwykonawców, w tym również pielęgniarek 

udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zespołach ratownictwa medycznego 

będących podwykonawcami. 

Należy wyjaśnić, że na mocy powyższego rozporządzenia oraz 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, z późn. zm.) i rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1628) wzrostem średniego wynagrodzenia zostały objęte te pielęgniarki i 

położne, które mogą wykazać tzw. bezpośrednie powiązanie z umową o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między świadczeniodawcą a Narodowym 

Funduszem Zdrowia - wykonują zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z późn. 

zm.) i realizują świadczenia u tego świadczeniodawcy, a także pielęgniarki i położne 

prowadzące działalność w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki, jak i 

specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego. Dlatego pielęgniarki i położne zatrudnione lub świadczące usługi w ramach 

innych umów, nie są objęte wzrostem wynagrodzeń w ramach ww. przepisów 

przedmiotowych rozporządzeń, gdyż wykonują zawód i świadczą usługi na rzecz 

podmiotu, który nie jest bezpośrednio powiązany finansowaniem objętym w ramach 

zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem 

Zdrowia.

Powyższe regulacje wynikają z realizacji porozumień zawartych w dniu 23 września 

2015 r. oraz z dnia 9 lipca 2018 r. między Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym 

Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdrowia 

i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Natomiast pielęgniarki systemu wykonujące zawód w zespołach ratownictwa 

medycznego u podwykonawców w pozaszpitalnym sektorze systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne, otrzymują podwyżki przyznane na mocy porozumień zawartych 

w dniach 18 lipca 2017 r. i 24 września 2018 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Komitetem 
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Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego 

i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność. 

Podwyżki te uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 

r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 34). Zgodnie z § 3 przedmiotowego 

rozporządzenia świadczeniodawca oraz podwykonawca, są obowiązani przeznaczyć 

środki otrzymane w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne, w taki sposób, aby zapewnić średni 

wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, 

Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, dla osób o których mowa w § 2 

ust. 1, w tym również dla pielęgniarek systemu wykonujących zawód w zespole 

ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przeliczeniu na jeden etat albo 

równoważnik etatu w wysokości 1200 zł za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 

sierpnia 2019 r. Przedmiotowe rozporządzenie zostało znowelizowane w zakresie 

przedłużenia do dnia 31 marca 2020 r. obowiązujących przepisów regulujących tryb 

przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby osób objętych 

podwyżkami na podstawie przedmiotowego rozporządzenia oraz obowiązujących zasad 

wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż w 2019 r. Departament Pielęgniarek i Położnych 

prowadził korespondencję z Zarządem Województwa Pomorskiego w sprawie 

nierównego traktowania pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

wykonujących zawód u podwykonawcy.

Wniosek Zarządu Województwa Pomorskiego o pilne dokonanie stosownych zmian w 

rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, tak by zachowana była zasada równości pomiędzy pracownikami bez 

względu na sposób organizacji systemu ratownictwo medyczne w danym województwie, 

będzie poddany wnikliwej analizie pod kątem zasadności przez Kierownictwo 

Ministerstwa Zdrowia.

8. Problem dotyczący norm pielęgniarek określonych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Uprzejmie informuję, iż na skutek głosów środowiska przedstawicieli 

świadczeniodawców realizujących świadczenia w warunkach dziennych leczenia 

uzależnień, w dniu 25 lipca br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące 
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kwestii norm pielęgniarskich w oddziałach stacjonarnych i dziennych w palcówkach 

innych niż szpitalne, m.in. z udziałem przedstawicieli środowiska zawodowego 

pielęgniarek i położnych, na którym została podjęta decyzja o potrzebie 

przeprowadzenia dodatkowych analiz celem wprowadzenia ewentualnych modyfikacji 

przepisów ww. rozporządzenia.

W przedmiotowym spotkaniu dotyczącym zmiany norm pielęgniarskich w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, uczestniczyli przedstawiciele NRPiP, 

OZZPiP oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień. 

Zarówno OZZPiP jak i NIPiP zaakceptowały zmiany odnośnie norm zatrudniania:

- w dziennych ośrodkach terapii uzależnienia od alkoholu i w dziennych oddziałach 

leczenia uzależnień: skreślenie obowiązku zatrudnienia pielęgniarek (w rozporządzeniu 

jest 4,5 etatu)

- w całodobowych i stacjonarnych oddziałach leczenia uzależnień, oddziałach leczenia 

uzależniania od alkoholu: wprowadzenie zapisu: pielęgniarki – równoważnik jednego 

etatu przeliczeniowego przy zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej. 

Uzgodnione zmiany dotyczyły świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia 

uzależnień w ośrodkach innych niż szpitale.

Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia trwa obecnie analiza przekazywanych 

od świadczeniodawców informacji, odnośnie braku możliwości spełnienia zawartych w 

rozporządzeniu wszystkich norm.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Janusz Cieszyński

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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