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Dotyczy: dodatkowych środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

W odpowiedzi na Pani pismo, dotyczące zasad i warunków przekazywania przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia dodatkowych środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych wykonujących u 
świadczeniodawców zawód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej, i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w formie indywidualnej praktyki 
pielęgniarki i położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej 
specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego 
udzielających świadczeń, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 
Szczecinie, prosi o przyjęcie przedstawionego poniżej stanowiska:

W pierwszej kolejności chcielibyśmy poinformować, że od dnia 01 lipca 2021r. uległy zmianie zasady 
przekazywania przez Fundusz dodatkowych środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych. W związku 
z wejściem w życie przepisów § 16 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. (Dz.U.2020.320 j.t. ze zm.), dotychczasowe zasady rozdziału 
środków, polegające na kwartalnym składaniu przez świadczeniodawców informacji do Funduszu o liczbie 
zatrudnionych pielęgniarek i położnych, a także konieczności uzyskania w tym zakresie pozytywnej opinii 
właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, lub zawarcia stosownego porozumienia z działającą 
w podmiocie leczniczym organizacją związkową zrzeszającą wyłącznie pielęgniarki i położne, zastąpione 
zostały wprowadzeniem przez Prezesa Funduszu tzw. współczynników korygujących, o których mowa w 
§ 16 ust. 3 Ogólnych warunków umów.

Wysokość wyrażonych kwotowo współczynników korygujących wprowadzonych do obowiązujących 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Prezesa Funduszu, ustalona została z 
uwzględnieniem wartości dodatkowych środków przekazanych świadczeniodawcom zgodnie 
z § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w sposób 
gwarantujący środki na wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 3 i § 4a tego rozporządzenia (tj. na 
zasadach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2021r.).

Odnosząc się bezpośrednio do pytania Pani Przewodniczącej wskazujemy, że przypadki w których Oddział 
Funduszu zobowiązuje świadczeniodawców do korygowania faktur dotyczących przekazania środków w 
zakresie współczynników korygujących - koszty świadczeń pielęgniarek i położnych, wynikają z 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnjzhaztqltqmfyc4mzsgm3tsmbrgu


zastosowania przepisu § 16 ust. 4f Ogólnych warunków umów, który stanowi, że w przypadku zwiększenia 
po dniu 1 lipca 2021r. kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, wynikającego ze wzrostu:

1) wartości taryfy świadczeń, 
2) ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej, 
3) ryczałtu, 

wartość współczynnika korygującego (w tym współczynnika dotyczącego kosztów świadczeń pielęgniarek 
i położnych), ulega zmniejszeniu o wartość, o którą wzrosło zobowiązanie z tytułu tego wzrostu, 
proporcjonalnie do udziału wartości danego współczynnika w sumie wartości współczynników do danej 
umowy.
Wskazane wyżej reguły Oddział Funduszu zastosował w trzech przypadkach:

1. W związku ze zwiększeniem przez Fundusz od dnia 1 listopada 2021r. o 16% ceny punktu 
rozliczeniowego w poradniach specjalistycznych w ramach umów w rodzaju ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna, oraz zwiększeniu ceny punktu rozliczeniowego do 1,16 zł. w poradniach 
przyszpitalnych, w ramach umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń.

2. W związku ze zwiększeniem przez Fundusz od dnia 1 grudnia 2021r. ceny punktu rozliczeniowego 
w umowach w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w warunkach stacjonarnych dla 
dorosłych.

3. W związku ze zwiększeniem od dnia 1 stycznia 2022r. taryfy świadczeń w zakresie świadczeń zakład 
opiekuńczo – leczniczy/pielęgnacyjno – opiekuńczy, wynikającej z przepisów zarządzenia nr  
22/2021/DSOZ z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów 
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. W tym przypadku korekta współczynników 
korygujących – koszty świadczeń pielęgniarek i położnych została przez Oddział Funduszu 
uwzględniona w propozycji warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy 
umowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

Z poważaniem
Paweł Kurzak
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Dyrektor Oddziału ZOW NFZ
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