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Szanowna Pani Prezes,
W odpowiedzi na pismo znak: NIPIP-NRPiP-DM-0025.60.2019.MK, poruszające kwestie
dotyczące kontroli we wskazanych przez NRPiP podmiotach leczniczych w zakresie
prawidłowości wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych,
oraz pytanie o to w jaki sposób i przez kogo powinno być nadzorowane wykorzystanie
publicznych środków pochodzących z NFZ proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Jak wynika z pisma Pani Hanny Phillips, Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Oddział na bieżąco monitoruje
rzeczywiste

przeznaczenie

dodatkowych

środków

finansowych

przyznanych

na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, a każde
zgłoszenie

dotyczące

braku

realizacji

przez

świadczeniodawców

obowiązku

zapewnienia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych jest przedmiotem
postepowania wyjaśniającego. WOW NFZ informuje także, że odbył spotkanie
z udziałem przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w celu wymiany
informacji na temat podejmowanych czynności oraz zapewnienia poprawności
przyznawania środków pieniężnych gwarantujących wzrost wynagrodzeń.

Pragnę

ponadto

wyjaśnić,

że

pismem

z

dnia

30

maja

2019

r.,

znak:

SZUZ.716.84.2019.KR Minister Zdrowia zajął stanowisko w sprawie uprawnień
kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie prawidłowości wydatkowania
środków

przeznaczonych

na

wzrost

wynagrodzeń

pielęgniarek

i

położnych.

W piśmie tym Minister Zdrowia poinformował Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
iż w przypadku kontroli środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie
świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne, Narodowy Fundusz Zdrowia może
ocenić prawidłowość zgłoszenia etatów do wypłaty kwoty przeznaczonej na podwyżki
pielęgniarek i położnych, jak również skontrolować, czy świadczeniodawca uzgodnił
ze związkami zawodowymi sposób podziału tych środków. Patrząc przez pryzmat celu
jaki ma zostać osiągnięty (czyli wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych),
dopuszczalnym jest również uznanie kontroli rzeczywistego przeznaczenia dodatkowych
środków finansowych przyznanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez
pielęgniarki i położne – w zakresie, czy środki te zostały przeznaczone na tę grupę
zawodową, czy na inny cel.
Ponadto pragnę poinformować, iż Ministerstwo Zdrowia działając na podstawie art. 118
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2190 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu
kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) podjęło czynności kontrolne
dotyczące

oceny

prawidłowości

wypłaty

środków

finansowych

na

podwyżki

dla pielęgniarek i położnych. Kontrola przeprowadzona w Klinicznym Szpitalu
Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, w dniach 20 – 24 maja 2019
r.

przez

Departament

Nadzoru

i

Kontroli

Ministerstwa

Zdrowia

wykazała

nieprawidłowości w zakresie wypłaty ze środków OWU, pochodnych od wzrostu
wynagrodzeń zasadniczych, innych, niż wymienione expressis verbis w § 2 ust. 2
rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. (tj. dodatek za pracę w porze nocnej,
dodatek za pracę w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz
składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Janusz Cieszyński
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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Załączniki:
1. Pismo Pani Hanny Phillips, Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 21 maja 2019 r.
2. Pismo Ministra Zdrowia znak: SZUZ.716.84.2019.KR z dnia 30 maja 2019 r.
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