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Poniżej cytujemy w oryginalnym 
brzmieniu fragment protokołu po-
siedzenia Rady Dialogu Społeczne-
go, który został opublikowany w 
dniu 23 lutego 2015 roku.
Na tym posiedzeniu omawiano pro-
blematykę dotyczącą tzw. podwy-
żek dla pielęgniarek i położnych w 
gronie związków zawodowych oraz 
strony rządowej, którą reprezento-
wał minister zdrowia. Na Portalu 
Pielęgniarek i Położnych przedsta-
wiamy na bieżąco szczegółowe in-
formacje dotyczące omawianej pro-
blematyki.

Pan Jarosław Lange – NSZZ „Soli-
darność” – Regulacje prawne zawarte 
w przepisie § 2 ust. 4 pkt 1 Rozpo-
rządzanie Ministra Zdrowia z dnia 8 
września 2015 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielenie świad-
czeń opieki zdrowotnej oraz w przepi-
sach §  2 ust. 4 pkt 1, §  3 i §  4 ust. 7 
i 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 14 października 2015 r. zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzie-
lenie świadczeń opieki zdrowotnej nie 
są w stanie sprostać wymogom testu 
na ich konstytucjonalność, naruszając 
zarówno przepis art. 32 ust. 1 i 2 Kon-
stytucji RP w związku z jej art. 31 ust. 
3 oraz art. 59 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji 
RP. Tym samym konieczna jest pilna 
zmiana powyższych rozporządzeń, 
aby doprowadzić 
do stanu pożąda-
nego, który bę-
dzie odpowiadał 
zasadom i innym 
normom zawar-
tym w polskiej 
ustawie zasadni-
czej. Ponadto bu-
rzą obowiązujący 
ład pracowniczy 
oraz narusza ład 
finansów publicz-
nych. Zaapelował 
do Ministra Zdrowia o usunięcie tego 
rozporządzenia z przestrzeni prawnej 
obowiązującej w naszym kraju.

Pani Lucyna Dargiewicz – FZZ – 
Przewodnicząca Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych wyjaśniła szczegóły 
Porozumienia z Ministrem Zdrowia z 
dnia 23 września 2015 r. Przypomnia-
ła, że od 20 lat, czyli od chwili powsta-
nia związku, walczy on o lepsze wy-
nagrodzenia dla zawodu pielęgniarek i 
położnych. W jej opinii, ta grupa za-

wodowa jest bardzo zaniedbana przez 
rząd. Zauważyła też, że nie miała i 
nie ma legitymacji do występowania 
w imieniu wszystkich pracowników 
ochrony zdrowia. Po 10 września br. 
Ministerstwo Zdrowia przychyliło się 
do postulatów związku. Niska płaca 
przyczyniła się do emigracji zarobko-
wej w tej grupie zawodowej. Z wiedzy 
jaką posiada, rozporządzenie to było 
konsultowane i opiniowane. Tak więc 
Rada Dialogu Społecznego powinna 
zwrócić się do Ministra Zdrowia o 
udostępnienie materiałów, na podsta-
wie których zostały podjęte decyzje. 
Podkreśliła też, że prowadzone przez 
IZZPiP, negocjacje płacowe obej-
mowały także pielęgniarki i położne 
niezrzeszone w tej organizacji związ-
kowej.

Pani Urszula Michalska – OPZZ – 
Przewodnicząca Federacji Związ-
ków Zawodowych Pracowników 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej – nie kryła niezadowolenia z 
faktu, że jej związek został pozbawio-
ny udziału w dyskusji nad przedmio-
towym rozporządzeniem. W jej opinii, 
regulacja ta została wprowadzona z 
naruszeniem wszelkich dobrych prak-
tyk. Rozporządzenie wdraża postano-
wienia POROZUMIENIA, zawartego 
pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem 
Zawodowym Pielęgniarek i Położ-
nych oraz Naczelną Izbą Pielęgnia-

rek i Położnych, a 
Narodowym Fun-
duszem Zdrowia i 
Ministrem Zdro-
wia, gwarantują-
cego średni wzrost 
wynagrodzeń w 
ciągu czterech 
lat o kwotę 1600 
złotych. W świe-
tle powyższego 
wskazała, że jest 
to łamanie prawa 
i trybu konsultacji 

społecznych, dyskryminacja innych 
związków zawodowych niż te repre-
zentujące wyłącznie pielęgniarki i 
położne, pomijanie innych grup pracu-
jących w ochronie zdrowia, utrwalanie 
nierówności płacowych i konfliktów 
w grupach zawodowych, planowanie 
znacznych środków finansowych na 
kolejne 4 lata ze źródła, jakim jest 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Źródła, 
którego zadaniem jest finansowanie 
świadczeń zdrowotnych dla pacjen-
tów, a nie planowanie „znaczonych” 
pieniędzy na podwyżki, które nie były 

nigdy takie wysokie, wyłącznie dla 
jednej grupy zawodowej. Podwyżki 
te są dodatkowymi środkami finanso-
wymi do umów z NFZ na świadczenia 
opieki zdrowotnej realizowane przez 
pielęgniarki i położne. Tak więc pro-
pozycja ministra zdrowia podzieliła 
środowisko zawodowe. Oczywistym 
jest, że wzrost wynagrodzeń dla całej 
grupy zawodowej jest konieczny. Nie-
mniej jednak sposób w jaki został on 
dokonany, uważa za niedopuszczalny. 
Stwierdziła, że nie chodzi o to, aby 
anulować to rozporządzenie, ale aby 
objąć nim całą grupę zawodową.

Pani Maria Ochman – Przewod-
nicząca Krajowego Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ Solidar-
ność – stwierdziła, że rozporządzenie 
to zburzyło więzi międzyludzkie w 
środowisku, co jest niezwykle istot-
ne w służbie zdrowia. Zwróciła się z 
prośbą o pilne podjęcie prac nad no-
wymi rozwiązaniami systemowymi 
dla wszystkich grup zawodowych w 
służbie zdrowia. Nie należy konflik-
tować personelu medycznego. Za-
proponowała, aby pochylić się nad 
rozwiązaniem, które było już przyję-
te w ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. 
o przekazaniu środków finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wy-
nagrodzeń, tzw. ustawie wedlowskiej. 
Podsumowując powiedziała, że widzi 
dwa problemy do rozwiązania – obec-
ne rozporządzenie, które wymaga na-
tychmiastowej nowelizacji oraz pod-
jęcie dyskusji na tematy systemowych 
rozwiązań dla ochrony zdrowia.

Pani L. Dargiewicz – uregulowanie 
objęło wszystkie pielęgniarki, które 
mają podpisane umowy w NFZ. Jej 
zdaniem konieczne jest wypracowanie 
rozwiązań w tym zakresie, które będą 
obejmować pracowników całego śro-
dowiska.

Pan H. Nakoniczny – problem ten 
jest samoistnym testem dla dialogu 
społecznego. Dla związków zawodo-
wych ważne powinny być wszystkie 
stanowiska w służbie zdrowia czy 
w jednostkach pomocy społecznej. 
Zaapelował do Ministra Zdrowia o 
niezwłoczne podjęcie prac, które do-
prowadzą do zmiany przedmiotowego 
rozporządzenia w zakresie w jakim 
narusza ono równość związków zawo-
dowych.

Pan Robert Modlak – ekspert 
Pracodawców RP – brak dialogu 

skutkował tym, że pracodawcy nie 
uczestniczyli w rozmowach na temat 
rozwiązań, jakie pojawiły się w przed-
miotowym rozporządzeniu. Ma ono 
wiele wad prawnych, a także zaburza 
relacje międzyludzkie w środowisku 
pielęgniarskim. Należy pod-
jąć dialog, który wpły-
nie na wypracowanie 
nowych rozwią-
zań, korzystnych 
dla wszystkich 
grup zawodo-
wych w służ-
bie zdrowia.

Pan Kon-
stanty Radzi-
wiłł – Minister 
Zdrowia – odpo-
wiedział, że to resort 
zdrowia jest autorem 
tego rozporządzenia. Nie ma też 
zbyt wielu możliwości, jeśli chodzi o 
uchylenie wadliwego uregulowania 
prawnego. Rozporządzenie jest owo-
cem podpisanego przez ówczesnego 
Ministra Zdrowia, porozumienia z 
pielęgniarkami, które ingeruje w ład 
finansów publicznych, ponieważ ge-
neruje ogromne koszty związane z re-
alizacją zawartych w nim uregulowań. 
Obecnie możliwe są trzy warianty od-
niesienia się do tego problemu:
• potraktować tę kwestię jako prawo 
incydentalne, podobnie jak to miało 
miejsce w odniesieniu, np. do usta-
wy „wedlowskiej” czyli tzw. „ustawy 

203”;
• należy podjąć pracę nad docelowym 
rozwiązaniem,
• wypracować nowy rodzaj  regulacji 
- taryfikacji - wynagrodzeń w służbie 
zdrowia.

 Podkreślił, że jego zdaniem, 
należy usiąść do ponow-

nych  negocjacji, bo 
realizacja zapisów 

rozporządzenia 
jest ciężarem 
nie do uniesie-
nia przez bu-
dżet państwa.
Ponadto poin-
formował, że 

w dniu 15 grud-
nia 2015 r. Odbę-

dzie się spotkanie, 
z udziałem wszystkich 

zainteresowanych, doty-
czące sytuacji w ochronie zdrowia.

Przewodniczący P. Duda – przypo-
mniał o instnienu przy Ministerstwie 
Zdrowia zespołu branżowego, który 
powinien zająć się tą kwestią. Sprawę 
tę powinien także przedyskutować Ze-
spół problemowy ds. Usług publicz-
nych RDS, który przygotuje stanowi-
sko. Zostanie ono, po przyjęciu przez 
Prezydium RDS, zarekomendowane 
Ministrowi Zdrowia. Być może będzie 
można anulować te paragrafy przed-
miotowego rozporządzenia, które ła-
mią obowiązujący ład prawny.

Wybrała Daria Hoffa

R E K L A M A

„Demontują” tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych 

Należy usiąść do ponow-
nych negocjacji, bo reali-

zacja zapisów rozporządzenia 
jest ciężarem nie do uniesienia 

przez budżet państwa.

Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia 

Apeluję do Ministra Zdro-
wia o usunięcie tego roz-
porządzenia z przestrzeni 
prawnej obowiązującej w 

naszym kraju.

Jarosław Lange
NSZZ „Solidarność”


