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Sz. P. 

Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 

 

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia 

Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 845) oraz projektu rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 846) Federacja 

Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” przesyła uwagi:  

Doświadczenie stosowania dotychczasowej treści rozporządzenia pokazało, że 

przekazywanie ilości pielęgniarek i położnych pracujących w POZ jest zbędnym obciążeniem 

biurokratycznym. Dane o personelu znane są Funduszowi a jednocześnie nie stanowią 

podstawy dla Prezesa NFZ do wyznaczania stawki kapitacyjnej na poziomie gwarantującym 

środki na podwyżki dla pielęgniarek w kwocie 1600 zł brutto brutto. Tylko w sytuacji, kiedy 

wypłacane każdemu świadczeniodawcy środki byłyby w wysokości pozwalającej na wypłatę 

podwyżki dla każdej pielęgniarki i położnej w kwocie co najmniej 1200 zł brutto w 

przeliczeniu na etat, konieczność weryfikowania liczby pielęgniarek i położnych miałaby sens. 

Przy okazji nowelizacji rozporządzeń należy uprościć procedurę ustalania podwyżek 

dla pielęgniarek i położnych w małych podmiotach (tj. tam, gdzie nie funkcjonują związki 

zawodowe), szczególnie w sytuacji podziału przyznanych środków w równej miesięcznej 

wysokości w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu.  Federacja proponuje ustalenie, że 

przy takim podziale:  

a. nie jest konieczne uzgadnianie takiego podziału z OIPiP;  

b. uznanie, że jeżeli ktoś dzielił dotąd “po równo” to nie musi składać 

oświadczenia kolejny raz.  

 

 



 

 

Zdaniem Federacji w tych sytuacjach procedura uzgadniania nie ma wpływu na sposób 

podziału przyznanych środków, stanowiąc zbędną biurokratyczną mitręgę dla 

świadczeniodawców i Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.  

Jednocześnie, zdaniem Federacji należy uznać, że złożenie rachunku jest równoznaczne 

z oświadczeniem, że przyznane środki wydajemy zgodnie z ustaleniami. Dlatego należy 

odstąpić od obowiązku składania do każdego rachunku elektronicznego dodatkowo 

papierowego oświadczenia o tym, że całość uzyskanej kwoty została wydana na podwyżki dla 

personelu. 

 

 

 

Z poważaniem 

          Tomasz Zieliński 

    Wiceprezes Federacji PZ 

      /dokument podpisany elektronicznie/ 
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