
Informacja 

dotyczącawydania opinii w sprawie podziału środków 

przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych  

 

Zgodnie z powszechnie obwiązującymi przepisami prawa wynikającymi 

zrozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628)istnieje bezwzględny prawny nakaz zwrócenia się o 

opinię do przedstawiciela okręgowej rady pielęgniarek i położnych w sytuacji gdy u 

danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe.  Inną kwestią jest dalsze 

postępowanie świadczeniodawcy i NFZ w sytuacji, gdy taka opinia nie zostanie wydana 

w ciągu 21 dni. 

Mianowicie zgodnie z § 2 ust. 4 i 6 a także § 3 ust. 3 w zw. z § 2 ust. 4 i 6  ww. 

rozporządzenia świadczeniodawca przekazuje propozycję podziału środków 

przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy 

nie działają związki zawodowe, upoważnionemu przez okręgową radę pielęgniarek  

i położnych przedstawicielowi samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 

Powyższe następujew celu uzyskania pozytywnej opinii przedstawiciela tego samorządu 

w sprawie sposobu ich podziału, w terminie 21 dni od dnia przekazania tej propozycji.  

Dopiero w sytuacji nie dojdzie do uzyskania przez świadczeniodawcę pozytywnej opinii 

w terminie 21 dni, ten ostatni niezwłocznie dokonuje podziału tych środków w równej 

miesięcznej wysokości. 

Z wykładni tych przepisów wynika wyraźnie, iż obowiązkiem świadczeniodawcy jest 

zwrócenie się doprzedstawiciela okręgowej rady pielęgniarek i położnych - w celu 

uzyskania pozytywnej opinii. Prawodawca zawarł bezwzględny nakaz poprzez 

określenie "zwraca się", nie zaś "może się zwrócić". 

Dopiero gdy w terminie 21 dni od dnia zwrócenia się o wydanie takiej opinii nie 

zostanie ona wydana - wtedy i tylko wtedy - umożliwia się podział równy, bez 

pozyskania opinii. Warunek dla takiego przeznaczenia środków przez 

świadczeniodawcę, spełniony zostanie po upływie terminu 21 dni, przy czym bieg tego 

terminu rozpoczyna się od dnia przekazania propozycji podziału przedstawicielowi 

samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.  

Gdyby prawodawca przewidział możliwość niezwracania się o wydanie opinii -tak jak 

wynika z przekazywanych świadczeniodawcom błędnych informacji - w sytuacji 

równego podziału, zapisy rozporządzenia brzmiałyby odmiennie, w szczególności § 2 

ust. 6 przewidywałby, iż "w przypadku gdy świadczeniodawca dokonuje podziału tych 

środków w równej miesięcznej wysokości, w przeliczeniu na etat albo równoważnik 

etatu pielęgniarki albo położnej, ust. 4-5 nie ma zastosowania". Taki zapis, lub 

analogiczny wyłączający bezwzględny obowiązek zwrócenia się o wydanie opini i 

jednakże nie został przewidziany. 

Na marginesie zauważyć trzeba, że analogicznie kwestia opiniowania podwyżek została 

uregulowana w § 2 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 

września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 ze zm.), z ta różnicą, iż przewidziany tam termin na 



wydanie opinii w sprawie podziału środków - w celu zapewnienia średnio 300 zł w 

przeliczeniu na etat lub równoważnik etatu (w okresie 1 września 2015 - 30 czerwca 

2016 r.) - wynosił 7 dni. 

Reasumując,w świetle cytowanych przepisów prawa nie może budzić wątpliwości, że 

obowiązkiem świadczeniodawcy, u którego nie działają związki zawodowe zrzeszające 

wyłącznie pielęgniarki i położne, jest zwrócenie się do przedstawiciela okręgowej rady 

pielęgniarek i położnych- w celu uzyskania pozytywnej opinii. Dopiero (jedynie gdy) 

 - nie dojdzie do jej wydania w terminie 21 dni świadczeniodawca nabywa uprawnienie 

do dokonania równego podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń. 

 

 


