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Bydgoszcz, dnia 13.06.2018 r.

ZK-623/VII/2018

S T A N O W I S K O
ZARZĄDU KRAJOWEGO

Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie w sprawie realizacji 
postulatów poprawy warunków 
pracy i płacy grupy zawodowej 

pielęgniarek i położnych

Działając w imieniu Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie, po zapo-
znaniu się z końcowymi propozycja-
mi przedstawionymi przez Ministra 
Zdrowia i Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia dotyczącymi poprawy 
warunków pracy i płacy grupy zawo-
dowej pielęgniarek i położnych oraz 
po przeprowadzeniu dyskusji, zmu-
szeni jesteśmy odrzucić zapropono-
wany pakiet zmian.

Ocena Zarządu Krajowego OZZPiP 
jest jednoznaczna. Przekazane pro-
pozycje są w naszym przekonaniu 
NIEWYSTARCZAJĄCE, w szcze-
gólności z dokonywanymi równolegle 
zmianami zasad wynagradzania in-
nych grup zawodowych, w tym leka-
rzy i ratowników medycznych, a także 
wysoce niekorzystnymi i dyskryminu-
jącymi pielęgniarki i położne zapisa-

mi Ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wyko-
nujących zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1473), które – 
przypominamy - wprowadzone były 
w brzmieniu nieakceptowanym przez 
OZZPiP.

Zarząd Krajowy OZZPiP zwraca 
również uwagę, że propozycja końco-
wa Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ 
jako warunki brzegowe do zawarcia 
Porozumienia w żaden sposób nie 
spowoduje odwrócenia negatywnych 
trendów dotyczących zmniejszania się 
liczebności grupy zawodowej pielę-
gniarek i położnych zdiagnozowanych 
w opracowanym przez Ministerstwo 
Zdrowia dokumencie pn. „Strategia 
na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i po-
łożnictwa w Polsce”.

W ocenie Zarządu Krajowego OZZPiP 
konieczna jest zatem ponowna ocena 
działań, jakie chce osiągnąć Rząd RP 
w celu zapewnienia właściwego miej-
sca pielęgniarkom i położnym w sys-
temie świadczeń opieki zdrowotnej, 
w jaki sposób Rząd RP zamierza w 
rzeczywistości zadbać o bezpieczeń-
stwo i jakość opieki nad pacjentami, 
w jaki sposób Rząd RP zabezpieczy  
liczbę wykwalifikowanej kadry pielę-
gniarskiej i położniczej na należytym 

poziomie oraz jakie podejmie działa-
nia powodujące wzrost atrakcyjności 
zawodu pielęgniarki i położnej.

Zarząd Krajowy OZZPiP stara się szu-
kać różnych możliwości rozwiązania 
KRYZYSU, jaki powstał w Polsce w 
kwestii wykonywania zawodu pielę-
gniarek i położnych. W tych warun-
kach domagamy się wprowadzenia 
przez stronę rządową i NFZ zmian w 
następujących obszarach:

1/ Zmiany ustawy o sposobie ustala-
nia najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych przynajmniej 
w zakresie znacznego podwyższenia 
współczynników pracy przypisanych 
dla grupy zawodowej pielęgniarek i 
położnych. Szczególnie wrażliwa jest 
kwestia pozostawienia na niezmienio-
nym poziomie współczynnika pracy 
0,64 w Lp. 9 Załącznika do ustawy. 
W tej grupie jest najwięcej czynnych 
zawodowo pielęgniarek i położnych. 
Pozostawienie najliczniejszej grupy 
pielęgniarek i położnych – wykwa-
lifikowanych specjalistów, wykonu-
jących zawody w pełni samodzielne, 
regulowane prawem krajowym i eu-
ropejskim, na takim poziomie wyna-
gradzania jak zawody pozbawione 
tych cech (np. opiekun medyczny czy 
sekretarka medyczna) jest nie do po-

godzenia z zasadami współżycia spo-
łecznego.

2/ Potwierdzenia gwarancji działania 
podwyżki 4 x 400 zł brutto brutto po 
31.08.2019 r., ale także strategicznej 
decyzji nakazującej pracodawcom 
włączenie od 01.09.2018 r. pielęgniar-
kom i położnym z ww. kwot przy-
najmniej kwoty 1.200 zł miesięcznie 
brutto do wynagrodzenia zasadnicze-
go.

3/ Podniesienia rangi zawodu pie-
lęgniarki i położnej m.in. poprzez 
realizację propozycji rozszerzenia 
podwyżki 4 x 400 zł brutto brutto o 
kolejne dodatkowe kwoty przekazy-
wane przez NFZ świadczeniodawcom 
na podstawie OWU. Decyzja o ter-
minie uruchomienia tej wypłaty musi 
być szybsza niż pierwotna propozycja 
strony rządowej i winna obejmować 
wszystkie rodzaje świadczeń, dla któ-
rych działa obecna podwyżka 4 x 400 
zł brutto brutto.

4/ Wprowadzenia w życie zmiany 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 
zmieniającego Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 22.11.2013 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu lecznictwa szpitalnego (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2295). Oczekujemy, aby 
końcowy efekt zmian spowodował na-
łożenie na świadczeniodawców obo-

wiązku spełnienia minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
(w tym wprowadzenie obowiązku po-
siadania odpowiednich kwalifikacji), 
od spełnienia którego uzależnione 
będzie otrzymanie lub utrzymanie 
kontraktu z NFZ na świadczenia me-
dyczne z zakresu lecznictwa szpital-
nego. Zakresy minimalnych norm zo-
stały wynegocjowane w Ministerstwie 
Zdrowia jeszcze w 2015 r. i oczekiwa-
ne jest bezwzględne wprowadzenie 
ich do realizacji.

5/ Uzgodnienia pomiędzy Stronami 
ponownej oceny realizacji warunków 
ewentualnego Porozumienia oraz zre-
waluowanie realizacji jego postano-
wień najpóźniej w styczniu 2020 r.
OZZPiP domaga się również pilnej re-
alizacji innych kwestii zdiagnozowa-
nych w dokumencie pn. „Strategia na 
rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położ-
nictwa w Polsce” w różnych pozosta-
łych obszarach negocjowanych przez 
Strony, jednak warunki brzegowe do 
zawarcia ewentualnego porozumienia 
zostały określone w ww. punktach.

 Przewodnicząca
 Ogólnopolskiego Związku  
 Zawodowego
 Pielęgniarek i Położnych
 Krystyna Ptok

Warszawa, 05.06.2018 r.
ZK-581/VII/2018
                 Minister Zdrowia
               ul. Miodowa 15
               00-952 Warszawa

dot. współczynników pracy okre-
ślających najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Ministrze!

W nawiązaniu do przekazanej pi-
smem z dnia 28.05.2018 r. (znak: 
ZK-558/VII/2018) negatywnej opinii 
do projektu o zmianie ustawy o spo-
sobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych – pismo z dnia 24.05.2018 
r. znak DSP.0212.1.2018.EK(18) – 
działając w imieniu Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych w Warszawie (dalej  
OZZPiP) ponownie informuję, że 
nasza organizacja związkowa nie ak-
ceptuje tej propozycji zmian i ne-
gatywnie opiniuje projekt, który w 
żaden sposób nie spełnia oczekiwań 
pielęgniarek i położnych.

Podkreślam, że wszystkie założenia 
zawarte w projekcie zmian do usta-
wy (dotyczące zachowania proporcji 
w zakresie poziomów wynagrodzeń 
zasadniczych pracowników medycz-
nych) zostały zniesione przez Poro-
zumienie z dnia 08.02.2018 r. zawarte 
przez Ministra Zdrowia z lekarzami 
rezydentami.
Stosując identyczną proporcję wobec 
pielęgniarek i położnych należałoby 
podnieść w ustawie ich współczyn-
niki pracy o 47,92%. Żądamy zatem 
dokonania zmiany współczynników 
pracy zapisanych w ustawie w taki 
sposób, aby wyliczenie wynagrodzeń 
zasadniczych pielęgniarek i położ-
nych wzrosło przynajmniej propor-
cjonalnie do grupy lekarzy specjali-
stów zgodnie z gwarancją udzieloną 
im przez Ministra Zdrowia w § 6 ust. 
1 Porozumienia z dnia 08.02.2018 r.
W trakcie prowadzenia rozmów z 
OZZPiP Ministerstwo Zdrowia de-
klarowało wstępnie, iż z uwagi na 
specyfikę pracy zawodu pielęgniarki 
i położnej widzi potrzebę podniesie-
nia najniższego współczynnika pra-
cy 0,64. W tej grupie jest najwięcej 
czynnych zawodowo pielęgniarek i 
położnych.

Panie Ministrze, po raz kolejny pyta-
my: jakimi kryteriami kierowano się, 
ustalając w ustawie o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia pra-
cowników medycznych współczyn-
niki pracy? Dlaczego nie uwzględnia 
się naszych sugestii?
Odbieramy tę sytuację jako lekce-
ważenie pozycji pielęgniarek i po-
łożnych w ochronie zdrowia. Trwa 
to od zbyt wielu lat i należy z tym 
skończyć, ponieważ przekłada się to 
wprost na zainteresowanie zawodem i 
tym samym bezpieczeństwo Polaków. 
Pozostawienie najliczniejszej grupy 
pielęgniarek i położnych – wykwali-
fikowanych profesjonalistów - wyko-
nujących zawody w pełni samodziel-
ne, wyspecjalizowane, regulowane 
prawem krajowym i europejskim, na 
takim poziomie wynagrodzenia, jak 
zawody pozbawione tych cech (np. 
opiekun medyczny czy sekretarka 
medyczna) jest nie do pogodzenia z 
zasadami współżycia społecznego, 
tym samym dla nas niezrozumiałe i 
nieakceptowalne.
W nowelizacji ustawy najniższa grupa 
zawodowa pielęgniarek i położnych 
musi mieć przypisany współczynnik 
pracy znacząco wyższy niż pracow-

nicy wskazani obecnie w Lp. 10 Ta-
beli stanowiącej załącznik do ustawy. 
Po raz kolejny wnioskujemy o 
uwzględnienie naszych uwag w dal-

szym procesie legislacyjnym i zna-
czącą modyfikację projektowanej 
zmiany.
   Za Zarząd Krystyna Ptok

Stanowisko związków zawodowych...

...oraz szczegółowy katalog żądań!
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