OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
ZARZĄD KRAJOWY
Warszawa, 07.01.2016 r.
ZK-009/VII/2016

Pan
Tadeusz Jędrzejczyk
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie,
działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
wobec Komunikatu z dnia 23.12.2015r. w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia
Prezesa NFZ zmieniającego Zarządzenie nr 77/2015/DSOZ w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna
wnoszę o zmianę treści w/w Zarządzenia, bowiem jest ono sprzeczne z treścią § 3 oraz § 4
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015r. (Dz.U. z 2015 poz. 1628), a także z § 1 ust. 5
Porozumienia z dnia 23.09.2015r. (którego Stroną był także Prezes NFZ).
Otrzymujemy informacje od świadczeniodawców z terenu całej Polski, świadczących umowy
w rodzaju poz, że proponowane do podpisania umowy obejmujące wzrost stawki kapitacyjnej
w żadnym wypadku nie pozwolą na dokonanie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
zatrudnionych w poz w okresie od stycznia do sierpnia 2016r. o kwotę 400,-zł. brutto brutto.
§ 3 ust. 2 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia w sposób jednoznaczny wskazuje, że wzrost
stawki kapitacyjnej ma zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi
w skali kraju o 400,-zł. Ma to być taki wzrost, który zapewni podwyżkę wynagrodzenia każdej
pielęgniarki POZ, każdej pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielającej świadczeń w środowisku
nauczania i wychowania oraz każdej położnej POZ. Przypominam o spotkaniu jakie miało miejsce
w Ministerstwie Zdrowia w dniu 13.10.2015r. (dzień przed podpisaniem w/w rozporządzenia) na
którym brał udział także Pan Prezes NFZ. Spotkanie dotyczyło m.in. dopisania w § 3 zwrotu „w skali
kraju”. NFZ przedstawił na tym spotkaniu prezentację i udzielił wyjaśnień, że przekazanie środków
na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w POZ jest możliwe tylko poprzez wzrost stawki
kapitacyjnej, ale stawka ta będzie skalkulowana na takim poziomie, że pozwoli na dokonanie wzrostu
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przeciętnie po 400,-zł. miesięcznie brutto brutto nie tylko pielęgniarkom i położnym POZ do których
zapisani są pacjenci, ale wszystkim pielęgniarkom i położnym POZ.
W informacji przekazano nam jedynie, że na potrzeby zwrotu „w skali kraju” została
obliczona tzw. uśredniona liczba statystyczna pacjentów np. dla pielęgniarki POZ miała to być liczba
1.730 pacjentów i w takim wypadku stawka kapitacyjna miała wzrosnąć o kwotę co najmniej 400,-zł.
Z propozycji Zarządzenia Prezesa NFZ (§ 11 ust. 2 pkt. 1 lit a/) wynika natomiast, że stawka wzrasta
tylko o kwotę 0,19zł. co daje łącznie kwotę 328,70zł. w przypadku uśrednionej liczby pacjentów.
Analogiczne uwagi dotyczą położnej POZ i pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Jest to niezgodne
z treścią Rozporządzenia MZ, z treścią porozumienia z dnia 23-09-2015r. oraz z treścią dodatkowych
negocjacji i ustaleń w dniu 13-10-2015r.
Oczekujemy pilnej zmiany (podwyższenia) zaproponowanych wzrostów stawki kapitacyjnej.
Dodatkowo oczekujemy rozwiązania podwyżki wynagrodzeń w zakresie kontraktowania
świadczeń w ramach opieki nocnej i świątecznej. W ramach tych rodzajów świadczeń pielęgniarki
i położne wykonują pracę u świadczeniodawców posiadających zawarty kontrakt z NFZ i dla których
jest to jedyne miejsce świadczenia pracy. W naszej ocenie opieka nocna i świąteczna jest oddzielnym
rodzajem kontraktowania świadczeń (nie jest rozliczana stawką kapitacyjną, tylko stawką ryczałtową)
i w konsekwencji powinna być objęta wzrostem wynagrodzeń od 01.09.2015r.
Wnosimy o pilne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia celem udzielenia wyjaśnień
o przyczynach tak dużych rozbieżności pomiędzy treścią wydanego przez Prezesa NFZ Zarządzenia
wykonawczego do Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Jednocześnie proszę Pana Ministra o możliwie pilne zorganizowanie takiego spotkania.
Z poważaniem

Do wiadomości:
1. Dr Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia
2. Dr Grażyna Rogala-Pawelczyk – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
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