
 

 

Szanowni  Państwo  

uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia  8 września 2015 r. w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz z dnia 14 

października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych opiniuje propozycję 

podziału dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i 

położnych. Opiniowania ta dotyczy świadczeniodawców  u których brak jest związków zawodowych 

zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne.  

Aktualnie opnie będą wydawane na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. 

Środki finansowe w innym  zakresie świadczeń niż POZ, przeznaczone są na wzrost wynagrodzenia 

wynikający z wysokości etatu lub równoważnika etatu. 

W POZ występuje dwojaka regulacja w tym zakresie. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem 

wysokość środków finansowych powiązana jest z liczbą posiadanych przez pielęgniarkę czy położną  

deklaracji pacjentów a w medycynie szkolnej z liczbą uczniów. Na ten wzrost wynagrodzenia 

samorząd wydaje opinię. 

Druga regulacja dotyczy pielęgniarek pracujących w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień w 

poradni POZ. Wynika on z Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym celu 

dokonano zmiany wskaźników korygujących  populacji w wieku powyżej 40 roku życia, 

zadeklarowanej do lekarza POZ. 

Na tą regulację Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych nie wydaje opinii. 

Podsumowując,  wzrost wynagrodzenie dla pielęgniarek i położnych: 

1. udzielających świadczeń zdrowotnych  poza Podstawową Opieką Zdrowotną  wynika z 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i opiera się na wymiarze etatu lub równoważniku etatu, 

2. udzielających świadczeń zdrowotnych  w POZ jako pielęgniarka lub położna POZ i 

posiadających listy aktywne pacjentów wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia i opiera się 

na liczbie posiadanych deklaracji przez poszczególne osoby 

3. udzielających świadczeń zdrowotnych  w POZ jako pielęgniarka w środowisku nauczania i 

wychowania  i posiadająca  listę uczniów wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia i opiera 

się na liczbie wykazanych do NFZ uczniów, 

4. udzielających świadczeń zdrowotnych  w  gabinecie zabiegowym i punkcie szczepień w POZ   i 

nie posiadająca  listy aktywnej pacjentów tzn. deklaracji pacjentów wynika z Zarządzenia 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.  Na tę  regulację samorząd nie wydaje opinii, 

ponieważ leży ona w gestii pracodawcy. 

 


