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Wzywamy wszystkich do rozpoczęcia przygotowań do
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej
Chodzi o porozumienie, jakie podpisały pielęgniarki.
09 lipca 2018 r. zawarto porozumienie między OZZPiP oraz NIPiP, a ministrem zdrowia i
prezesem NFZ. Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia stwierdza, że w związku z podpisanym
przez Rząd i Narodowy Fundusz Zdrowia porozumieniem z Ogólnopolskim Związkiem
Zawodowym Pielęgniarek i Położnych podejmuje niezbędne kroki prawne w celu wyjaśnienia
trybu i skutków finansowych ww. umowy.
Rada wzywa wszystkich Przewodniczących Komisji Zakładowych, Sekcji Regionalnych i Sekcji
Krajowych do rozpoczęcia przygotowań do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej..
Przypomnijmy:
Przypomnijmy: 09 lipca 2018 r. zawarto porozumienie między OZZPiP oraz NIPiP, a ministrem
zdrowia i prezesem NFZ.
Porozumienie obejmuje następujące obszary:
Wynagrodzenia:
W celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżki 4x400 brutto po 2019 roku, wychodząc naprzeciw
żądaniom środowiska ze sporów zbiorowych w roku 2015 (wzrost wynagrodzeń zasadniczych o
1500 zł), strony porozumiały się, że środki finansowe przekazywane przez NFZ do
świadczeniodawców na podstawie OWU będą nadal przekazywane także po 31-08-2019 r. tj. w
kwocie po 1.600,-zł. brutto miesięcznie na jeden etat lub równoważnik etatu.
Pielęgniarki i położne zatrudnione na umowę o pracę, które otrzymują aktualnie środki z
podwyżki 4 x 400,-zł. brutto brutto otrzymają na ich podstawie od 01-09-2018 r. wzrost
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 1.100,-zł. w przeliczeniu
na pełen etat. Dodatkowo dla tej grupy osób od 01-07-2019 r. miesięczne wynagrodzenie
zasadnicze wzrośnie jeszcze o dalsze 100,-zł. (łącznie, zatem o kwotę 1.200,-zł.). Te
obligatoryjne wzrosty wynagrodzenia może pracodawca pokryć z kwoty 1.600,-zł. brutto , jaką
będzie otrzymywał od 01-09-2018 r. z NFZ na podstawie OWU.
Jeżeli w wyniku podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. (a od
01-07-2019r. o kolejne 100,-zł.) koszty tej podwyżki dla danej pielęgniarki lub położnej nie
przekroczą łącznie z pochodnymi i składkami ZUS obciążającymi pracodawcę kwoty 1.600,-zł.
brutto brutto to pracodawca będzie zobowiązany tej pielęgniarce lub położnej dopłacać nadal
dodatek miesięczny do wynagrodzenia (chyba, że będzie inne porozumienie w tej sprawie z
Zakładową lub Międzyzakładową Organizacją Związkową OZZPiP). Wynika to z uzgodnienia,
że w pozostałym zakresie warunki przekazywania świadczeń z OWU nie ulegną zmianie, w tym
pozostaną niezmienione mechanizmy podziału środków w danym podmiocie leczniczym
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(UWAGA! Zostaje zachowana zasada równego ich podziału w równej miesięcznej wysokości w
przeliczeniu na etat lub równoważnik etatu).
Żadna z osób pracujących na etacie, które będą miały włączone dotychczasowe dodatki do
pensji zasadniczej od 01.09.2018 nie straci, a przeciwnie może w perspektywie roku 2018-2019
zyskać na pochodnych wynikających ze stażu pracy, godzin nocnych, świątecznych,
funkcyjnych i nadgodzin, często obecnie podbieranych z kwoty dodatku 3 x 400=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. reguluje zasady wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w POZ.
Ustalono wprowadzenie od 01-01-2019 r. nowego świadczenia kontraktowanego przez NFZ
tzw. porady pielęgniarskiej.
Warunki pracy:
Strony uzgodniły wejście w życie z dniem 01-01-2019 r. norm zatrudnienia pielęgniarek i
położnych, jako warunku kontraktowania świadczeń przez NFZ w zakresie świadczenia
lecznictwo szpitalne (uzgodnienie obejmuje zasadę wyliczania zatrudnienia w oparciu o
równoważniki zatrudnienia 0,6 w oddziałach zachowawczych i 0,7 w oddziałach zabiegowych
na łóżko, przy czym od 01-07-2019 r. dla oddziałów pediatrycznych równoważniki zatrudnienia
będą wyższe ‒ 0,8 w oddziałach zachowawczych i 0,9 w oddziałach zabiegowych na łóżko).
Strony uzgodniły również sukcesywne wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek i
położnych w obszarach opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ambulatoryjna opieka
specjalistyczna, rehabilitacja lecznica, leczenie uzdrowiskowe, stacjonarne świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i
hospicyjna.
Uzgodniono wprowadzenie od 01-01-2019 r. płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni
rocznie, który mogą pielęgniarki i położne przeznaczyć na indywidualne dokształcanie się, w
szczególności na udziały w konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych.
Pozostałe kwestie:
Minister zdrowia ma zapewnić realizację wsparcia wejścia do zawodu pielęgniarek i położnych
poprzez wypłaty stypendiów dla studentów i absolwentów podejmujących pracę w Polsce.
Minister zdrowia akceptuje postulat zmiany przepisów regulujących przeprowadzanie
konkursów na stanowiska kierownicze w niektórych podmiotach leczniczych.
Minister Zdrowia ma podjąć działania umożliwiające zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych
podejmujących służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (uatrakcyjni ofertę podjęcia częściowo
odpłatnej służby), ale będzie zachowana zasada całkowitej dobrowolności (służbę w WOT
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podejmować będą tylko osoby tym zainteresowane).
Strony porozumiały się także, że w przypadku dokonywania w przyszłości zmian systemowych
w ochronie zdrowia, zmiany te będą konsultowane ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.
Strony uznały również, że jest potrzeba dostosowania dokumentu „Strategia na rzecz rozwoju
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, a także przedłożenia jego finalnej wersji ‒ w terminie do
31-12-2018 r. ‒ do przyjęcia przez Radę Ministrów do realizacji, jako program rządowy.
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