
 

 

                Warszawa 18-08-2015 r. 

Notatka ze spotkania Kierownictwa MZ, NFZ,  
z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  

w dniu 18 sierpnia 2015 r.  
 
 
 

W dniu 18 sierpnia 2015 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie Pana 

Cezarego Cieślukowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia  

z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP) oraz 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP).  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Prawnego, Departamentu 

Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz 

przedstawiciele NFZ. Podczas spotkania kontynuowano rozmowy na temat warunków 

poprawy sytuacji finansowej pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia 

zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

W załączeniu: agenda spotkania i lista osób uczestniczących w spotkaniu.  

W odniesieniu do punktu 1 i 2 agendy spotkania – przedstawienie uwag OZZPiP i 

NRPiP zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych do projektu rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej – w sytuacji ich przekazania do Ministerstwa Zdrowia zgodnie z ustaleniami 

podjętymi na spotkaniu w dniu 11 sierpnia 2015 – NRPiP i OZZPiP oraz 

przedstawienie stanowiska Ministerstwa Zdrowia do uwag zgłoszonych przez OZZPiP i 

NRPiP do ww. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, Pan Cezary Cieślukowski – 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformował, że OZZPiP przedstawił 

uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaproponował, że podczas 

spotkania Ministerstwo Zdrowia odniesie się do przedstawionych uwag.  
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Pani Sylwia Lis – Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego poinformowała, 

że do Departamentu jeszcze nie wpłynęły wszystkie uwagi do projektu rozporządzenia 

MZ w sprawie OWU, bowiem termin konsultacji został wyznaczony do 28 sierpnia  

2015 r. Aktualnie zakończyły się konsultacje międzyresortowe. Odnosząc się 

bezpośrednio do uwag zgłoszonych przez OZZPiP wskazała m.in., że objęcie 

podwyżkami pielęgniarek w pomiotach innych niż świadczeniodawcy realizujący 

umowy z NFZ nie jest możliwe na podstawie rozporządzenia w sprawie OWU. 

Ponadto, poinformowała, że Prezes NFZ w planie finansowym na rok 2016 r. ujął 

środki finansowe przewidziane na wzrost stawki kapitacyjnej w poz. W odniesieniu do 

punktu 4  agendy, Pani Dyrektor wskazała, że określenie liczby pielęgniarek wg stanu 

na dzień ogłoszenia rozporządzenia wynikało z konieczności jednoznacznego 

ustalenia daty, od której będzie planowany wzrost wynagrodzeń.  

Pani Alina Budziszewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego odnosząc  

się do uwag zawartych w punkcie 5 agendy wskazała, że istotą rozwiązania 

proponowanego w rozporządzeniu OWU jest to, aby wzrost wynagrodzeń objął te 

pielęgniarki/położne, które uczestniczą w realizacji umów z NFZ. W ocenie 

Departamentu Prawnego nie ma podstaw do przyjęcia, by ze środków NFZ finansować 

zadania pielęgniarki i położnej wymienione w art. 4 ust. 2 i  art. 5 ust.2 ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z 

późn.zm).  

W odniesieniu do zaprezentowanych opinii oraz przekazanych uwag do projektu 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, OZZPiP podtrzymał swoje stanowisko w kwestii 

wysokości kwot przeznaczonych na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych 

oraz poinformował, że oczekuje na pisemne stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Po 

otrzymaniu informacji, OZZPiP ustosunkuje się do propozycji Ministerstwa Zdrowia i 

NRPiP.   

Natomiast NRPiP poinformowała, że stanowisko oraz uwagi do projektu 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej zostanie przekazane po Nadzwyczajnym Posiedzeniu 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.  



3 
 

W odniesieniu do punktu 3 agendy spotkania -  przedstawienie projektu Porozumienia 

przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia, uwzgledniającego uwagi NRPiP, Pan 

Cezary Cieślukowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia przypomniał, że 

na spotkaniu w dniu 11 sierpnia 2015 r. Pani Grażyna Rogala Pawelczyk – Prezes 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawiła uwagi do projektu Porozumienia  

w wersji z dnia 7 sierpnia 2015 r.  NRPiP zawnioskowała, o:  

1) wykreślenie z § 1 pkt 9 projektu Porozumienia zapisu dotyczącego 

zobowiązania NRPiP do podjęcia działań zmierzających do zakończenia 

sporów zbiorowych prowadzonych przez zakładowe organizacje związkowe 

OZZPiP oraz treści dotyczących zawartego porozumienia zawartego między 

NRPiP i OZZPiP. W uzasadnieniu Pani Prezes wskazała, że samorząd 

zawodowy nie może podejmować działań zmierzających do zakończenia 

sporów zbiorowych, bowiem nie jest do tego uprawniony. Rozwiązywanie 

sporów zbiorowych to kompetencja związków zawodowych.  

2) wykreślenie z zapisu zwartego w § 1 pkt 5 następujących treści: „jeśli 

planowane przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 

2017 w porównaniu do roku 2016 będą umożliwiały takie zwiększenie.”.  

3)  zaproponowała, aby po punkcie 8 dodać punkt 9 w brzmieniu:  

„9) Strony podejmą wszelkie możliwe działania, w szczególności działania legislacyjne  

i organizacyjne, w celu zagwarantowania stałego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek  

i położnych od 2018 r., który w perspektywie nie dłuższej, niż 3 lata (to jest do końca 

2020 r.), pozwoliłby wraz ze wzrostem wynagrodzeń, o którym mowa w pkt 5-7,  

na uzyskanie średniego wzrostu wynagrodzenia w przeliczeniu na etat pielęgniarki  

i położnej w wysokości 1.500,00 zł brutto (to jest w okresie 1 września 2015 r.  

– 31 grudnia 2020 r.).”. 

Pan Minister podkreślił, że propozycje zawarte w punkcie 9 wymagają uzgodnień z 

NFZ.  

Kolejne rozmowy zaplanowano na 25 sierpnia br.  

 

 


