INFORMACJA
w sprawie POROZUMIENIA z dnia 09-07-2018r.

Porozumienie z dnia 09 lipca 2018r. zawarte w Warszawie pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP,
a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia
dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód
w Polsce.
Porozumienie obejmuje następujące obszary:
Wynagrodzenia:
W celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżki 4x400 brutto 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 31-08-2019r. tj. w kwocie po 1.600,-zł. brutto brutto miesięcznie na
jeden etat lub równoważnik etatu.
Uzgodniono, że pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy
o pracę zawarte na podstawie Kodeksu pracy), które otrzymują aktualnie środki z podwyżki 4
x 400,-zł. brutto brutto otrzymają na ich podstawie od 01-09-2018r. wzrost miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 1.100,-zł. w przeliczeniu na pełen
etat. Dodatkowo dla tej grupy osób od 01-07-2019r. 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 brutto, jaką będzie
otrzymywał od 01-09-2018r. z NFZ na podstawie OWU.
Jeżeli w wyniku podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. (a od 01-072019r. 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 (UWAGA! Zostaje zachowana zasada równego
ich podziału w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat lub równoważnik
etatu).

Przykład:
W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniarka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym
etacie, która nie ma dodatku stażowego i która pracuje w podstawowym systemie czasu pracy
(zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za prace w porze nocnej) otrzyma:
Pracodawca ma dla niej mieć od 01-09-2018r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego
wynagrodzenia kwotę 1.600,-zł. brutto brutto.
Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01-09-2018r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę
wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla
pracodawcy wynosi:
1.100,-zł. powiększone o składki ZUS obciążające pracodawcę (łączny koszt pracodawcy
w tym przypadku tzw. brutto brutto to) = ok. 1.330,-zł. – (a winno być brutto brutto 1600 zł.).
Wobec tego pielęgniarka będzie musiała otrzymać jeszcze dodatek wyrównujący do
miesięcznego wynagrodzenia, na który pracodawca przeznaczy kwotę około 270
zł (według wyliczenia 1.600,-zł. – 1.330 zł.). Przypominamy o potrąceniu z tych kwot składek
ZUS i US po stronie pracownika.
Podkreślamy, zatem że 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 09-07-2018r. nie zmienia zasady dalszego przekazywania środków na
podstawie OWU do pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umów zlecenia.
Porozumienie nie kwestionuje również zasady udziału pielęgniarek i położnych w podziale
środków przekazywanych na podstawie OWU, jeżeli pracują w kilku miejscach pracy
w wymiarze przekraczającym miesięcznie jeden etat lub równoważnik etatu.
Informacja bardzo ważna i korzystna dla środowiska pielęgniarek i położnych
zatrudnionych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). Porozumienie z 09-07-2018r.

reguluje zasady wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy w POZ.
1/ Pielęgniarki i położne środowiskowe oraz pielęgniarki szkolne otrzymają podwyżkę
wynagrodzenia zasadniczego od 01-09-2018r. o kwotę 1.100,-zł. (od 01-07-2019r. o dalszą
kwotę 100,-zł.) także w sytuacji, gdy z uwagi na zbyt niską liczbę zapisanych pacjentów
wzrost stawki kapitacyjnej, jaki otrzymuje dla tych osób pracodawca z NFZ nie
wystarczy na pokrycie tej podwyżki.
2/ Dodatkowo taki sam wzrost wynagrodzeń zasadniczych otrzymają również pozostałe
pielęgniarki i położne POZ (nie mające tzw. aktywnych list pacjentów, a pracujące
w gabinetach lekarskich lub punktach szczepień tzw. pielęgniarki praktyki).
Strony w terminie 3 miesięcy powrócą na forum Rady Dialogu Społecznego do rozmów
celem zmiany obowiązujących obecnie współczynników pracy tak, aby odzwierciedlały one
wykształcenie, kompetencje oraz odpowiedzialność pracowników.
Duży wpływ na wynagrodzenia będzie mieć uzyskana zgoda Ministra Zdrowia oraz przede
wszystkim Prezesa NFZ, aby świadczeniodawcy dwa razy w roku uaktualniali zgłaszane
do NFZ listy pielęgniarek i położnych na potrzeby uzyskania środków na podstawie
OWU. Ma to znaczenie szczególnie dla nowo wchodzących do zawodu pielęgniarek
i położnych, które prawo do wykonywania zawodu otrzymują po 1 sierpnia danego roku.
Zapis ten ma również znaczenie dla pielęgniarek i położnych, które w trakcie roku będą
chciały zmienić pracodawcę, co może być jeszcze częstsze po wprowadzeniu obligatoryjnych
norm zatrudnienia w lecznictwie szpitalnym.
Uzyskano również deklarację Ministra Zdrowia, że zapewni w jednostkach podległych lub
nadzorowanych przez MZ finansowanych z budżetu państwa (a nie z NFZ) wzrost
wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zgodnie z dotychczasową praktyką. Pielęgniarki
i położne w tych podmiotach były poza działaniem podwyżki 4 x 400,-zł. (bo ich pracodawca
nie miał kontraktu z NFZ), ale dotąd praktyką było uzyskiwanie przez te pielęgniarki
i położne analogicznych podwyżek wynagrodzeń, przy czym wymagało to, co roku rozmów
z MZ. Ponadto MZ zgodził się objąć tą zasadą także pielęgniarki i położne wykonujące
zawód w stacjach sanitarno – epidemiologicznych.
Ustalono wprowadzenie od 01-01-2019r. nowego świadczenia kontraktowanego przez NFZ
tzw. porady pielęgniarskiej.
Warunki pracy:
Strony uzgodniły wejście w życie z dniem 01-01-2019r. 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 01-01-2019r. 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 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.
Dodatkowo strony umówiły się, że od marca 2019r. rozpoczną prace nad projektem ustawy,
która docelowo zastąpi rozwiązania zawarte w rozporządzeniach dotyczących OWU. Ponadto
Strony uznały, że jest potrzeba dostosowania dokumentu „Strategia na rzecz rozwoju
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, a także przedłożenia jego finalnej wersji –
w terminie do 31-12-2018r. – do przyjęcia przez Radę Ministrów do realizacji, jako
program rządowy.
OZZPiP zobowiązał się do niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych do
dnia 01-01-2021r., ale pod warunkiem realizacji postanowień Porozumienia. Dodatkowo
strony umówiły się, że w styczniu 2020r. podejmą rozmowy mające ocenić realizację
postanowień Porozumienia.
Zawarte Porozumienie i związane z nim przekazanie zewnętrznych środków na wzrosty
wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz poprawa warunków pracy mają
być jedynie pomocą dla pracodawców do wdrożenia w swoich zakładach pracy własnych
indywidualnych rozwiązań.
Podane w Porozumieniu wzrosty wynagrodzeń zasadniczych zostały zapisane, jako nie
niższe. Porozumienie z dnia 09-07-2018r. nie zabrania i nie ogranicza możliwości

prowadzenia w poszczególnych zakładach pracy negocjacji dot. przekazania
dodatkowych środków (pochodzących od pracodawcy) dla uzupełnienia puli środków
przekazywanych na podstawie w/w Porozumienia. Zakładowe i Międzyzakładowe
Organizacje Związkowe OZZPiP mają prawo prowadzić teraz jak i w przyszłości negocjacje
płacowe, a także negocjacje dotyczące warunków pracy grupy zawodowej pielęgniarek
i położnych, czy to w trybie zwykłym tj. z wykorzystaniem ustawy o związkach
zawodowych, czy też w trybie nadzwyczajnym tj. z wykorzystaniem ustawy o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych.
Oczywiście Porozumienie z 09-07-2018r. nie zabrania i nie ogranicza również naszych
Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP do udziału
w negocjacjach płacowych, jakie będą prowadzić w przyszłości pracodawcy ze wszystkimi
innymi organizacjami związkowymi dotyczącymi ogólnozakładowych wzrostów
wynagrodzeń.
OZZPiP i NRPIP zobowiązały się natomiast, że będą pomagały rozwiązywać lokalne spory
w podmiotach leczniczych, w których uczestniczyć będą środowiska pielęgniarek
i położnych.

