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Stanowisko 

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
z dnia 8 listopada 2016 r. 

w sprawie podjęcia dalszych działań zmierzających do uzyskania wzrostu wynagrodzeń 
pielęgniarek i położnych dotychczas nie objętych wnioskowaną przez nasze środowisko 

zawodowe podwyżką płac                                                                                                                              
oraz regulacji zapisów aktów prawnych, w sposób gwarantuj ący wszystkim 

pielęgniarkom i położnym porównywalny wzrost wynagrodzenia. 

Stanowisko skierowane do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w związku z pogłębiającą 
się dysproporcją wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, realizujących świadczenia opieki 
zdrowotnej w różnych formach i miejscach zatrudnienia oraz wysuwanymi, słusznymi 
żądaniami uregulowania przez przedstawicieli samorządu zawodowego kwestii wzrostu 
wynagrodzeń, wnosi o pilne wznowienie rozmów i negocjacji ze stroną rządową, mających na 
celu wypracowanie nowych rozwiązań, rewaloryzujących warunki finansowe całej grupy 
zawodowej. 

Uzasadnienie: 

Do chwili obecnej znaczna część pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia 
zdrowotne nie została objęta wzrostem płac. Dotyczy to zwłaszcza osób wykonujących zawód  
w jednostkach niepodlegających finansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia ( m. in. 
żłobki, DPS, służby mundurowe). 

Ta grupa pielęgniarek wciąż oczekuje na kontynuację i wzmocnienie podejmowanych 
dotychczas działań samorządu zawodowego w rzeczonej sprawie. 

W naszej ocenie należy również znowelizować zapisy rozporządzenia  Ministra Zdrowia                    
z dnia 14 października  2015 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 września 2015 r.                                   
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób 
gwarantujący wzrost wynagrodzeń „pielęgniarek praktyki”.  

Obecnie na mocy zarządzenia Prezesa NFZ 50/2016/DSOZ  z dnia 27 czerwca 2016r wzrosła 
stawka kapitacyjna lekarza poz, w ramach której są realizowane świadczenia wykonywane 
przez pielęgniarki (m. in. w gabinetach zabiegowych, punktach szczepień, ekg ). 



Nie dokonano żadnych zapisów regulujących sposób obliczenia należnego wzrostu 
wynagrodzeń, ani weryfikacji czy w poszczególnych podmiotach leczniczych nastąpił 
jakikolwiek wzrost płac.  

W związku z powyższym Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu 
stoi na stanowisku, iż konieczne jest pilne wzmocnienie działań zmierzających do poprawy 
warunków pracy i płacy pielęgniarek  i położnych oraz zmniejszenia powstałych dysproporcji 
w tym zakresie.  
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