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Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych jako 

strony Porozumienia z dnia 23.09.2015r. zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem NFZ  

i Naczelna Radą Pielęgniarek i Położnych, a dotyczącego udzielenia gwarancji stopniowego 

(ratalnego) wzrostu wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w latach 2015-2019 oraz 

co najmniej utrzymanie osiągniętego poziomu wynagrodzeń po 31.08.2019r. oczekujemy pisemnego 

potwierdzenia wykonania przez Rząd RP przyjętych zobowiązań.  

 

Mamy wielkie obawy czy nie jako „przy okazji” realizacji reformy systemu opieki 

zdrowotnej, którego częścią jest likwidacja NFZ nie dojdzie do sytuacji, że Rząd RP i Minister 

Zdrowia wycofa się po 31.12.2017r. z realizacji obowiązków wynikających z zawartego 

Porozumienia. Obawy są uzasadnione bowiem w ogłoszonej Narodowej Strategii Zdrowia, która 

informuje o zamiarze zastąpienia od 01.01.2018r. NFZ nowym płatnikiem tj. Państwowym 

Funduszem Celowym ZDROWIE, nie ma żadnej informacji o przejściu zobowiązania wynikającego z 

Porozumienia z dnia 23.09.2015r. z NFZ na Państwowy Fundusz Celowy ZDROWIE. 

 

Wprawdzie na publicznych spotkaniach z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem 

uzyskiwaliśmy ustne zapewnienia, że Rząd RP wywiąże się w całości z przyjętych zobowiązań, ale 

jak dotąd oświadczenia te nie zostały w jakikolwiek sposób potwierdzone pismem.  

 

Przypominamy zatem o przyjętym przez Rząd RP zobowiązaniu, że u świadczeniodawców 

posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniem umowy w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna) średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi 

innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki i 

położnej ma wynosić :  

- 400,00 zł od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r., 

- 800,00 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., 

- 1200,00 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.,  

- 1600,00 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

U świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa 

opieka zdrowotna (POZ)  świadczenia mają być objęte zwiększonym finansowaniem poprzez wzrost 

stawki kapitacyjnej dla pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w sposób zapewniający średni 

wzrost miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu tych pielęgniarek 

i położnych w wysokości : 

- 400,00 zł od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.,  

- 800,00 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.,  

- 1200,00 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.,  

- 1600,00 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
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W Porozumieniu z 23.09.2015r. został również zawarty zapis, że przepisy znowelizowanego 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.  w sprawie ogólnych warunków umów o 

udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej mają gwarantować od dnia 1 września 2019 r. na przyszłość 

utrzymanie średniego wzrostu wynagrodzeń u każdego z w/w świadczeniodawców w kwocie nie 

mniejszej niż 1600,-zł. miesięcznie (została udzielona gwarancja utrzymania finansowania wzrostu 

wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na poziomie osiągniętym w wyniku sukcesywnego wzrostu).  

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Warszawie nie zaakceptuje  

i nie pozwoli na żadną zmianę przepisów, które skutkować by miały zaprzestaniem finansowania 

stopniowego wzrostu wynagrodzeń reprezentowanej przez nas grupy zawodowej pielęgniarek  

i położnych od 01.01.2018r.  

 

Przypominamy jak bardzo kruchy był to kompromis zawarty w dniu 23.09.2015r. 

Pielęgniarki i położne po wielogodzinnych negocjacjach zgodziły się zaakceptować propozycję 

rozłożenia wzrostu wynagrodzeń aż na cztery lata. Było to ze strony Związku Zawodowego ogromne 

ustępstwo, które Związek musiał dalej tłumaczyć swoim członkom, którzy nie chcieli go 

zaakceptować. Udało się wówczas jednak zakończyć ogólnokrajową akcję protestacyjną. 

Przypominamy, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wspierali w 2015r. postulaty OZZPiP 

związane m.in. ze wzrostem płac. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości pojawiali się na pikietach  

i demonstracjach organizowanych przez OZZPiP, byli na demonstracji OZZPiP w dniu 10.09.2015r.  

w Warszawie, popierali nasze żądania w poszczególnych Szpitalach w Polsce.  

 

Jeżeli zatem obecny Rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydowałby się odebrać przy okazji 

przeprowadzania reformy w ochronie zdrowia nasze prawa nabyte, to OZZPiP nie bierze żadnej 

odpowiedzialności za eskalacje protestów jakie mogą spontanicznie wybuchnąć na terenie całego 

Kraju.  

 

Mając powyższe na uwadze oczekujemy pisemnego potwierdzenia, że nie istnieje 

jakiekolwiek zagrożenie ewentualnego niewykonania przez Rząd RP warunków i zobowiązań 

wynikających z Porozumienia z dnia 23.09.2015r.  

 

Oczekujemy potwierdzenia pisemnego, że – w przypadku zrealizowania planowanej 

reformy – od 01.01.2018r. środki finansowe jako środki znaczone dla grupy zawodowej 

pielęgniarek i położnych zostaną przejęte przez nowo tworzony Państwowy Fundusz Celowy 

ZDROWIE. 

 

Oczekujemy pisemnego potwierdzenia, że zmiana systemu kontraktowania świadczeń 

medycznych i utworzenie sieci Szpitali nie spowoduje zmniejszenia liczby uprawnionych 

pielęgniarek i położnych do otrzymania środków na wzrosty wynagrodzeń. 

 

Oczekujemy prowadzenia z naszą organizacją związkową (stroną Porozumienia z dnia 

23.09.2015r.) indywidualnych rozmów dotyczących ewentualnej zmiany przepisów prawnych  

i przepisów przejściowych związanych z likwidacją NFZ i utworzeniem Państwowego Funduszu 

Celowego ZDROWIE, przynajmniej w części dotyczącej uregulowań przeniesienia zobowiązania 

NFZ na nowo tworzony Fundusz, i kontunuowania po 31.12.2017r. podwyżek wynagrodzeń dla 

grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. 

 

Od potwierdzenie wszystkich powyższych kwestii w naszej ocenie zależy utrzymanie 

spokoju społecznego naszej grupy zawodowej. Nie mówimy już tylko o członkach naszej organizacji 

związkowej, którzy w 2015r. domagali się podwyżek wynagrodzeń, ale już o całej grupie zawodowej, 
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bowiem ewentualne zaniechanie obiecanej i gwarantowanej dalszej wypłaty wzrostu wynagrodzeń 

było by zamachem na prawa nabyte przez wszystkie pielęgniarki i położne w Polsce. 
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