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C.d. treści porozumienia z dnia 9 lipca Komentarz związków do porozumienia

I N F O R M A C J A
w sprawie POROZUMIENIA z dnia 

09.07.2018 r.

Porozumienie z dn. 9 lipca 2018 r. 
zawarte w Warszawie pomiędzy 

OZZPiP oraz NIPiP
a Ministrem Zdrowia 

i Prezesem NFZ ma na celu dopro-
wadzić do sukcesywnego polepszenia
dotychczasowych warunków pracy 

i płacy pielęgniarek i położnych 
wykonujących zawód w Polsce.

Porozumienie obejmuje następujące ob-
szary:

Wynagrodzenia:

W celu trwałej gwarancji wypłaty pod-
wyżki 4x400 brutto brutto po 2019 
roku, wychodząc naprzeciw żądaniom 
środowiska ze sporów zbiorowych w 
roku 2015 (wzrost wynagrodzeń zasad-
niczych o 1500 zł), strony porozumiały 
się, że środki finansowe przekazywane 
przez NFZ do świadczeniodawców na 
podstawie OWU będą nadal przekazy-
wane także po 31-08-2019 r., tj. w kwo-
cie po 1600 zł brutto brutto miesięcznie 
na jeden etat lub równoważnik etatu.
Uzgodniono, że pielęgniarki i położne 
zatrudnione na podstawie stosunku pra-
cy (umowy o pracę zawarte na podsta-
wie Kodeksu pracy), które otrzymują 
aktualnie środki z podwyżki 4 x 400 zł 
brutto brutto, otrzymają na ich podsta-
wie od 01-09-2018 r. wzrost miesięcz-
nego wynagrodze-
nia zasadniczego w 
kwocie nie mniejszej 
niż 1100 zł w przeli-
czeniu na pełen etat. 
Dodatkowo dla tej 
grupy osób od 01-
07-2019 r. miesięcz-
ne wynagrodzenie 
zasadnicze wzrośnie 
jeszcze o dalsze 100 
zł (łącznie zatem o 
kwotę 1200 zł). Te 
obligatoryjne wzro-
sty wynagrodzenia 
może (nie musi) pra-
codawca pokryć z 
kwoty 1600 zł brutto 
brutto, jaką będzie 
otrzymywał od 01-
09-2018 r. z NFZ na 
podstawie OWU.
Jeżeli w wyniku 
podwyższenia wy-
nagrodzenia zasad-
niczego o kwotę 
1100 zł (a od 01-07-
2019 r. o kolejne 
100 zł) koszty tej 
podwyżki dla danej 
pielęgniarki lub po-
łożnej nie przekro-
czą łącznie z pochodnymi i składkami 
ZUS obciążającymi pracodawcę kwoty 
1600 zł brutto brutto, to pracodawca 
będzie zobowiązany tej pielęgniarce 
lub położnej dopłacać nadal dodatek 
miesięczny do wynagrodzenia (chyba 
że będzie inne porozumienie w tej spra-
wie z Zakładową lub Międzyzakładową 
Organizacją Związkową OZZPiP). Wy-

nika to z uzgodnienia, że w pozostałym 
zakresie warunki przekazywania świad-
czeń z OWU nie ulegną zmianie, w tym 
pozostaną niezmienione mechanizmy 
podziału środków w danym podmiocie 
leczniczym (UWAGA! Zostaje zacho-
wana zasada równego ich podziału w 
równej miesięcznej wysokości w prze-
liczeniu na etat lub równoważnik etatu).

Przykład :

W przykładzie najbardziej skrajnym 
pielęgniarka nowo zatrudniona (po 
studiach), na pełnym etacie, która nie 
ma dodatku stażowego i która pracuje 
w podstawowym systemie czasu pracy 
(zatem nie ma dodatków świątecznych 
oraz za pracę w porze nocnej), otrzyma:
Pracodawca ma dla niej mieć od 01-09-
2018 r. do dyspozycji na wzrost mie-
sięcznego wynagrodzenia kwotę 1600 
zł brutto brutto. Zgodnie z zawartym 
porozumieniem od 01-09-2018 r. pielę-
gniarka ta otrzyma podwyżkę wynagro-
dzenia zasadniczego o kwotę 1100 zł 
miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki 
dla pracodawcy wynosi :
1100 zł powiększone o składki ZUS ob-
ciążające pracodawcę (łączny koszt pra-
codawcy w tym przypadku tzw. brutto 
brutto to ok. 1330 zł, a winno być brutto 
brutto 1600 zł). Wobec tego pielęgniar-
ka będzie musiała otrzymać jeszcze 
dodatek wyrównujący do miesięcznego 
wynagrodzenia, na który pracodawca 
przeznaczy kwotę około 270 zł (według 
wyliczenia: 1600 zł – 1330 zł). Przypo-

minamy o potrąceniu z tych kwot skła-
dek ZUS i US po stronie pracownika.

Podkreślamy zatem, że żadna z osób 
pracujących na etacie, które będą mia-
ły włączone dotychczasowe dodatki 
do pensji zasadniczej, od 01.09.2018 
nie straci, a przeciwnie - może w per-
spektywie roku 2018-2019 zyskać na 

pochodnych wynikających ze stażu 
pracy, godzin nocnych, świątecznych, 
funkcyjnych i nadgodzin, często obec-
nie podbieranych z kwoty dodatku 
3x400=1200 brutto brutto.
Kwoty na cele tej regulacji będą ujęte w 
nowelizacji rozporządzenia MZ oraz w 
planach finansowych NFZ.

Porozumienie z 09-07-2018 r. nie zmie-
nia zasady dalszego przekazywania 
środków na podstawie OWU do pielę-
gniarek i położnych zatrudnionych na 
podstawie umów zlecenia.
Porozumienie nie kwestionuje również 
zasady udziału pielęgniarek i położnych 
w podziale środków przekazywanych 
na podstawie OWU, jeżeli pracują w 
kilku miejscach pracy w wymiarze 
przekraczającym miesięcznie jeden etat 
lub równoważnik etatu.
Informacja bardzo ważna i korzystna 
dla środowiska pielęgniarek i położ-
nych zatrudnionych w Podstawowej 
Opiece Zdrowotnej (POZ):
Porozumienie z 09-07-2018 r. reguluje 
zasady wzrostu wynagrodzenia pielę-
gniarek i położnych zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy w POZ.
1/ Pielęgniarki i położne środowiskowe 
oraz higienistki szkolne otrzymają pod-
wyżkę wynagrodzenia zasadniczego od 
01-09-2018 r. o kwotę 1100 zł (od 01-
07-2019 r. o dalszą kwotę 100 zł), także 
w sytuacji, gdy z uwagi na zbyt niską 
liczbę zapisanych pacjentów wzrost 
stawki kapitacyjnej, jaki otrzymuje dla 
tych osób pracodawca z NFZ, nie wy-

starczy na pokrycie 
tej podwyżki.
2/ Dodatkowo taki 
sam wzrost wyna-
grodzeń zasadni-
czych otrzymają 
również pozostałe 
pielęgniarki i położ-
ne POZ (nie mające 
tzw. aktywnych list 
pacjentów, a pracu-
jące w gabinetach 
lekarskich lub punk-
tach szczepień tzw. 
pielęgniarki prakty-
ki).
Strony w terminie 3 
miesięcy powrócą 
na forum Rady Dia-
logu Społecznego 
do rozmów celem 
zmiany obowiązują-
cych obecnie współ-
czynników pracy, 
tak aby odzwiercie-
dlały one wykształ-
cenie, kompetencje 
oraz odpowiedzial-
ność pracowników.
Duży wpływ na 
wynagrodzenia bę-
dzie mieć uzyskana 

zgoda Ministra Zdrowia oraz przede 
wszystkim Prezesa NFZ, aby świadcze-
niodawcy dwa razy w roku uaktualniali 
zgłaszane do NFZ listy pielęgniarek i 
położnych na potrzeby uzyskania środ-
ków na podstawie OWU. Ma to znacze-
nie szczególnie dla nowo wchodzących 

Wyjaśnienia do porozumienia
konkursu ogłoszonego w ramach "Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V 
Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działa-
nie 5.5. Rozwój usług pielęgniarskich”, 
zgodnie ze zmienionymi zasadami przy-
znawania stypendiów dla studentów i 
absolwentów kierunków pielęgniarstwa 
i położnictwa oraz wynagradzania opie-
kunów grup.

6. Minister Zdrowia podejmie działania 
mające na celu wprowadzenie nie póź-
niej niż od dnia 1 stycznia 2019 r. tzw. 
porady pielęgniarskiej do świadczeń 
gwarantowanych z wybranych zakre-
sów, po zasięgnięciu opinii OZZPiP oraz 
NIPiP.

7. Minister Zdrowia podejmie działania 
mające na celu wprowadzenie płatnego 
urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i 
położnych w wymiarze 6 dni rocznie od 
dnia 1 stycznia 2019 r., w szczególności 
w celu udziału w konferencjach, szkole-
niach oraz kursach naukowych.

8. Minister Zdrowia rozważy zmianę 
przepisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia regulującego sposób 
przeprowadzania kon-
kursów na stanowiska 
kierownicze w nie-
których podmiotach 
leczniczych w za-
kresie składu komi-
sji konkursowych, 
po przedłożeniu 
pisemnej propozycji 
przez OZZPiP oraz NI-
PiP.

9. Strony deklarują, że w ramach 
Rady Dialogu Społecznego w terminie 
trzech miesięcy od dnia zawarcia niniej-
szego Porozumienia zainicjują prace nad 
zmianą współczynników pracy określo-
nych w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 
r. o sposobie ustalania najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne za-
trudnionych w podmiotach leczniczych 
(Dz.U. poz. 1473) tak, aby współczyn-
niki te odzwierciedlały wykształcenie, 
kompetencje oraz odpowiedzialność.

10. NFZ dokona nowelizacji odpowied-
nich zarządzeń w celu realizacji niniej-
szego Porozumienia i znowelizowanych 
rozporządzeń dotyczących ogólnych 
warunków umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej.

11. NFZ przeznaczy w planach finanso-
wych NFZ środki finansowe umożliwia-
jące realizację ust. 1.

12. Minister Zdrowia podejmie działa-
nia zmierzające do zwiększenia liczby 
pielęgniarek i położnych podejmujących 
dobrowolnie służbę w Wojskach Obrony 
Terytorialnej.

13. Minister Zdrowia zapewni w jed-
nostkach podległych lub nadzorowa-
nych przez Ministra Zdrowia finan-
sowanych z budżetu państwa wzrost 
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 
zgodnie z dotychczasową praktyką. To 
samo będzie dotyczyć pielęgniarek i 
położnych wykonujących zawód w sta-

cjach sanitarno-epidemiologicznych.

14. Minister Zdrowia deklaruje, że za-
mierza przeprowadzić ogólnopolskie 
kampanie informacyjne promujące 
wykonywanie zawodu pielęgniarki lub 
położnej i zaprasza w tym zakresie do 
współpracy OZZPiP oraz NIPiP.

15. Minister Zdrowia deklaruje wolę 
konsultacji ze środowiskiem pielęgnia-
rek i położnych przy wprowadzaniu ko-
lejnych zmian systemowych w ochronie 
zdrowia.

§ 2

1. Strony zgodnie oświadczają, że ak-
ceptują ustalenia określone w niniej-
szym Porozumieniu i będą zgodnie 
współdziałać w ich realizacji w ramach 
kompetencji własnych i wyłącznych da-
nej Strony wynikających z przepisów 
ustawowych oraz przepisów prawa we-
wnętrznego.

2. OZZPIP zobowiązuje się do niepo-
dejmowania ogólnokrajowych akcji 
protestacyjnych od dnia podpisania ni-

niejszego Porozumienia do dnia 
1 stycznia 2021 r., pod 

warunkiem realizacji 
postanowień niniej-

szego Porozumie-
nia.

3. Strony zgod-
nie oświadczają, 
że będą dążyć 

do wspólnego 
rozwiązywania lo-

kalnych sporów w 
podmiotach leczniczych, 

w których uczestniczą środo-
wiska pielęgniarek i położnych.

4. W styczniu 2020 r. Strony odbędą ofi-
cjalne spotkania robocze mające na celu 
ocenę realizacji postanowień zawartych 
w § 1.

5. Strony przystąpią do prac nad projek-
tem ustawy, który zastąpi regulacje za-
warte w rozporządzeniach dotyczących 
ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, w zakre-
sie określonym w § 1 ust. 1, w marcu 
2019 r.

6. Strony zobowiązują się do pracy nad 
dokumentem pt. „Strategia na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa 
w Polsce” w celu jego dostosowania do 
bieżących potrzeb środowiska oraz wy-
pracowania jego finalnej wersji w ter-
minie do dnia 31 grudnia 2018 r. celem 
przedłożenia Radzie Ministrów.

§ 3

Porozumienie sporządzono w czterech 
jednobrzmiących egzemplarzach po jed-
nym dla każdej ze Stron.

§ 4

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 
9 lipca 2018 r.

cd. ze strony 2

cd. na stronie 5

Minister Zdrowia 
podejmie działania 

zmierzające do zwiększenia 
liczby pielęgniarek i położnych 
podejmujących dobrowolnie 
służbę w Wojskach Obrony 

Terytorialnej.
Więcej na str. 10...


