
WOJEWODA MAŁOPOLSKI

W płynę ło  
dnia

WP-1.142.1.2.2016 Kraków, 05.02.2016 r.

Szanowna Pani 
Dorota Niedziela
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: wzrostu wynagrodzenia dla pielęgniarek zatrudnianych w zespołach ratownictwa 
medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

W nawiązaniu do Pani pisma znak: BP.K.01.2016 z 19 stycznia 2016 roku, w sprawie 
wzrostu wynagrodzenia dla pielęgniarek zatrudnianych w zespołach ratownictwa medycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz w sprawie zapewnienia przez wojewodę 
środków na ten cel informuję, co następuje:
Zgodnie z obowiązującym stanowiskiem Ministra Zdrowia odnośnie do zapisów § 2 
rozporządzenia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400), stanowiącym załącznik do porozumienia 
zawartego 23 września 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Ogólnopolskim Związkiem 
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem 
Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, wzrost wynagrodzeń dotyczy tylko 
osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców mających 
zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Z kolei z treści punktu 1 ww. stanowiska wynika wprost, że podwyżkami nie mogą 
zostać objęte pielęgniarki i położne wykonujące zawód u podwykonawców.

Mając na względzie wagę przedstawionego problemu Wojewoda Małopolski w 2015 
roku kilkakrotnie wnioskował do Ministra Zdrowia o zmianę definicji osób uprawnionych do 
wzrostu wynagrodzenia i uwzględnienie w niej wzrostu wynagrodzenie wszystkich 
pielęgniarek zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego funkcjonujących na terenie 
województwa małopolskiego. Jednak dotychczas stanowisko Ministra Zdrowia w ww. kwestii 
nie uległo zmianie. W związku z powyższym nie mam w chwili obecnej podstaw prawnych, 
a tym samym możliwości, przekazania środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek 
zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Oświęcimiu.

Nawiązując natomiast do pytania Pani Poseł o działania podjęte w Małopolsce w celu 
uruchomienia dodatkowych środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek informuję, iż 
środki na wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pielęgniarek zatrudnionych w zespołach
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ratownictwa medycznego w województwie małopolskim, również tych zatrudnionych 
u podwykonawców były zabezpieczone w budżecie Wojewody Małopolskiego w 2015 roku, 
poprzez przesuniecie środków w ramach budżetu wojewody. Nie zostały one jednak 
wykorzystane w całości z powodu wspomnianego braku podstaw prawnych. W roku 
bieżącym środki na ten cel zostały zabezpieczone w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok 
w części ratownictwo medyczne dla województwa małopolskiego. Podobnie jak w 2015 roku 
nie ma jednak podstaw prawnych do przekazania zabezpieczonej kwoty na wzrost 
wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w ZRM u podwykonawców.

Jednocześnie informuję, że kwestia podwyżek dla pielęgniarek omawiana była 
podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 26 stycznia 
2016 roku. Temat będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu.

Otrzymują: 
fl)x Adresat; 
1 x aa.

Referent sprawy: Inspektor Wojewódzki Szymon Choroba (12) 39 21 562.
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