
Opole, dnia 23 lipca 2018 r. 

Komunikat  w  sprawie  opiniowania  podwyżek  po zawarciu  Porozumienia  

z dnia 9 lipca 2018 r.

W  dniu  9  lipca  2018  r.  podpisano  porozumienie  pomiędzy  Związkiem Zawodowym

Pielęgniarek i  Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i  Położnych, Ministrem Zdrowia i

Narodowym Funduszem Zdrowia.

Strony zawarły Porozumienie w zakresie:

1. włączenia  dotychczasowych  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,

mianowicie,  uzgodniono,  że  pielęgniarki  i  położne  zatrudnione  na  podstawie

stosunku pracy, które otrzymują aktualnie środki z podwyżki 1600 zł brutto brutto

otrzymają na ich podstawie od począwszy od września 2018r. wzrost miesięcznego

wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 1.100 zł w przeliczeniu na

pełen etat. (od 1 lipca 2019r.  wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie do 1200 zł).Te

obligatoryjne wzrosty wynagrodzenia może pracodawca pokryć z kwoty 1.600 zł

brutto brutto, jaką wypłacać będzie NFZ począwszy od 1 września 2018 r.

2. Wprowadzenia  rozporządzenia  dotyczącego  norm  zatrudnienia  pielęgniarek  i

położnych od 1 stycznia 2019 roku; 

3. Wprowadzenia  porady  pielęgniarskiej  jako  świadczenia  gwarantowanego,

finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia; 

4. Zagwarantowania 6-dniowego,  płatnego,  urlopu szkoleniowego od stycznia 2019

roku;

5. Nowelizacji  rozporządzenia  w  sprawie  sposobu  przeprowadzania  konkursów na

stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na

celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce;

6. Strony zobowiązały się do wspólnej  pracy nad dokumentem „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.
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Kwoty  na  cele  podwyżek  będą  ujęte  w  nowelizacji  Rozporządzenia  MZ w/s  ogólnych

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w planach finansowych

NFZ.

Tryb wydawania opinii  propozycji podziału dodatkowych środków na świadczenia opieki

zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne za okres od 1 września 2018 r. jest nadal

aktualny – wynika to z treści § 1 ust. 1 pkt 1 Porozumienia, który wskazuje na zachowanie

bez zmian zakresu podziału środków, w tym zasady równego podziału w przypadku braku

opinii  pozytywnej.  Zatem  same  opinie  wydawane  przez  tut.  Okręgową

Izbę Pielęgniarek i Położnych nadal będą wydawane, przy czym propozycje nie mogą być

sprzeczne z treścią Porozumienia.

W porozumieniu jest mowa o nowelizacjach Rozporządzenia MZ w/s ogólnych warunków

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – jak rozumieć można niezwłocznych, bo

terminu nie podano, a podwyżki obowiązywać będą od 1 września br. Jedynie wskazano,

iż do marca 2019 r. podwyżki mają być kompleksowo opisane w ustawie, która zastąpi

dotychczasowe rozporządzenia w tej kwestii.

Wobec tego, iż na chwilę obecną brak jest dokonania przez Ministra Zdrowia nowelizacji

rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  ogólnych  warunków  umów  o  udzielanie

świadczeń  opieki  zdrowotnej  (czy  też  przedstawienia  projektu  owej  nowelizacji)

uwzględniającej  treść  Porozumienia  informujemy  o  zasadności  wstrzymania

występowania  o  wydawanie  opinii  w  sprawie  podziału  dodatkowych  środków

przekazanych  na  świadczenia  opieki  zdrowotnej  udzielane  przez  pielęgniarki  i

położne, do czasu poznania treści owych zmian.


