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Szanowny Panie Ministrze,

w imieniu Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w związku z
ujawnieniem przez Ministerstwo Zdrowia planu transferu dodatkowych środków przekazywanych na
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne realizujące świadczenia medyczne u
świadczeniodawców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnej (Dz.U. z 2020 poz. 320 ze zm.) i rozporządzeń
zmieniających do ogólnej puli środków wypłacanych podmiotom leczniczym za świadczenia medyczne,
wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec planowanej zmiany.
Przypomnieć należy, że przedmiotowe środki zostały ustalone w drodze porozumienia z 2015 roku
wynegocjowanego pomiędzy Ministrem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Naczelną Radą
Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, które
renegocjowano w 2018 roku co jak ufam wyklucza argument braku przyjęcia odpowiedzialności przez obecną
władzę za uzyskany konsensus.
Podstawą przywołanego porozumienia było określenie tak puli dodatkowych środków jak i
ograniczenie możliwości jej przeznaczenia na inne wydatki aniżeli ściśle związane z wynagrodzeniami
pielęgniarek i położnych.
Obecna propozycja Ministerstwa Zdrowia stwarza realne zagrożenie, że środki te zostaną
wykorzystane na wszelkie potrzeby świadczeniodawców a nie stanowić będą wyłącznie środki dedykowane
dla pielęgniarek i położnych. Pozostaje to w sprzeczności z wolą stron wspomnianego porozumienia, którego
podstawą była gwarancja wypłat dodatkowych środków na rzecz osób wykonujących zawody zrzeszone w
samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. Nigdy nie było mowy o podwyższaniu wartości
kontraktów dla świadczeniodawców czy też podwyższaniu wyceny procedur w leczeniu z hipotetycznym
założeniem, iż może uzyskane w ten sposób środki trafią do pielęgniarek i położnych.
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Nie neguję konieczności czynienia większych nakładów na służbę zdrowia ale próba ich czynienia
poprzez wprowadzenie ryzyka, że środki dedykowane pielęgniarkom i położnym zostaną przeznaczone na
inne potrzeby świadczeniodawców jest sytuacją niedopuszczalną i co oświadczam z całą stanowczością jest
sytuacją na, którą samorząd pielęgniarek i położnych nigdy nie wyrazi zgody.
Nawet dzisiaj, kiedy obowiązują w założeniu znacznie prostsze mechanizmy aniżeli zakładane przez
Ministerstwo Zdrowia i wiadomo ile pieniędzy jest przeznaczanych na wynagrodzenie albo przynajmniej ile
powinno być przeznaczanych, zdarzają się sytuacje naganne, w których pielęgniarki i położne nie otrzymują
dodatkowych środków lub otrzymują je w nienależnej wysokości. Oczywistym jest zatem, że nie może być
zgody na dalsze rozwiązania, które przyczynią się do pogorszenia położenia pielęgniarek i położnych, choćby
poprzez obniżenie możliwości nadzoru nad wydatkowaniem dodatkowych środków lub kształtowaniem
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przez świadczeniodawcę. W przypadku wprowadzenia planowanych
zmian w jaki bowiem sposób zgłaszane miałyby być przez świadczeniodawców aktualne listy pielęgniarek i
położnych, w jaki sposób zapewni się pielęgniarkom i położnym utrzymanie wynagrodzeń na obecnym
poziomie i zagwarantuje nie zastąpienie ich wynagrodzeń zasadniczych środkami z kontraktu zawartego ze
świadczeniodawcą, kto będzie ustalał pochodne pokrywane przez pracodawcę z przekazanych środków, w
jaki sposób będzie wyglądał nadzór związków zawodowych oraz okręgowych rad właściwych okręgowych izb
samorządu pielęgniarek i położnych nad sposobem podziału dodatkowych środków?
Również intencje przedstawionej propozycji zmiany dystrybucji omawianych środków są całkowicie
niezrozumiałe. Czy prawdą jest, że wynika ona z problemów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz rosnącego deficytu budżetowego? Czy prawdą jest, że Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo
Zdrowia nie są w stanie zagwarantować wypłaty tych środków w 2021 roku?
Powyższe pytania wymagają wyjaśnienia Pana Ministra co jednak nie może Pana zwolnić z
konieczności

reasumpcji stanowiska w zakresie planowanego przeniesienia dodatkowych środków

przekazywanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne do ogólnej puli
środków wypłacanych świadczeniodawcom.
W nawiązaniu do powyższej prośby o refleksję wskazuję, że z dużą uwagą zapoznałam się z pismem
Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 29 września
2020 roku skierowanym do Pana Ministra i podzielając wyrażone w nim stanowisko pragnę znacząco
podkreślić, iż w pełni podzielam również sygnalizowany w tymże piśmie sposób wyrażenia sprzeciwu w
formie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej w przypadku nie potraktowania niniejszej opozycji środowiska
pielęgniarek i położnych wobec przedstawionego planu nowej dystrybucji dodatkowych środków na
wynagrodzenie z należytą powagą.
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