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Warszawa, dnia 14 października 2020 r. 

ZK-1528/VII/2020     

 

 

Pan  

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

 

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 

zawiadamiam, że z ogromnym zaskoczeniem i wręcz z niedowierzaniem zapoznaliśmy się z treścią 

pisma Ministerstwa Zdrowia z dnia 07-10-2020r. PPWA.054.98.2020.MF podpisanego w imieniu 

Ministerstwa przez Sekretarza Stanu MZ Panią Józefa Szczurek-Żelazko. Pismo ma rzekomo stanowić 

odpowiedź na postulaty OZZPiP wręczone bezpośrednio Panu Ministrowi w dniu 03-09-2020r.,  

a także stanowić odpowiedź na kwestie poruszane na spotkaniu roboczym w Ministerstwie 

Zdrowia w dniu 24-09-2020r. 

 

Zarząd Krajowy OZZPiP uznał, że treść udzielonej odpowiedzi jest nierzetelna; w sposób rażący 

mija się z prawdą w zakresie oceny realizacji Porozumienia z dnia 09-07-2018r.; pomija ogromną 

większość postulatów zgłoszonych w piśmie z dnia 03-09-2020r. oraz milczy na temat dwóch 

kolejnych kwestii podniesionych na spotkaniu w dniu 24-09-2020r. 

 

Jedna z najważniejszych kwestii, obecnie wręcz żądanie naszej organizacji związkowej uzgodnienia 

i sprawnego wdrożenia sposobu kontynuacji wypłaty środków gwarantujących wzrost 

wynagrodzeń naszych grup zawodowych jako środków „znaczonych” (na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2015 r. tzw.  OWU po 31.12.2020 r.) zostało skwitowane przez 

Panią Minister stwierdzeniem, że przecież Minister Zdrowia wydał w tym zakresie rozporządzenia 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej i w związku z powyższym od roku 2018 zapewniono stabilizację wynagrodzeń 

pielęgniarek i położnych poprzez włączenie dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego kwoty co najmniej 1100 zł od 1 września 2018 r. i co najmniej 1200 zł od 1 lipca 2019 r. 

Przecież jest to nieprawda. Nie ma obecnie żadnej stabilizacji w/w wynagrodzeń pokrywanych 

przez NFZ na podstawie OWU, bowiem Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało rewolucyjną zmianę 
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zasad przekazywania tych środków od 01-01-2021r. Decyzja ta pomimo, że od strony ekonomicznej 

i matematycznej w tabelkach zgadza się Ministrowi Zdrowia, jest nieetyczna i niemoralna wobec 

pielęgniarek i położnych. Minister Zdrowia chce się wycofać od 01-01-2021r. z treści ogłoszonego 

przez siebie rozporządzenia, które ma działać od 01-01-2021r. Dla pełnej jasności przypominamy, że 

chodzi o § 16 ust. 1a, 3-5 oraz § 30 ust. 1a załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-

09-2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U.  

z 2020 poz. 320). To jest przecież rozporządzenie Ministra Zdrowia opracowane w Ministerstwie, zatem 

żądamy jego zrealizowania. 

 

To rzekomo rewolucyjne działanie Ministerstwa wywoła chaos, a nie stabilizację wynagrodzeń 

naszej grupy zawodowej. Próby ratowania sytuacji przez powołanie Zespołu do spraw opracowania 

propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Zarządzenie MZ z 25-09-2020r. - pub. 

Dziennik Urzędowy MZ poz. 78), któremu przewodzi Pani Minister kompletnie nic nie dadzą. 

Informujemy Pana Ministra, że minęła już połowa okresu na jaki powołano Zespół, a Przewodnicząca 

Zespołu odsuwa w czasie po 01.01.2020 procedowanie zmian w/w ustawy w zakresie 

postulowanych przez stronę społeczną kwestii (podniesienie współczynników pracy; wprowadzenie 

zdecydowanie bardziej sprawiedliwego podział pracowników na grupy zawodowe; spłaszczenie różnic 

pomiędzy współczynnikami pracy dla poszczególnych grup zawodowych; wprowadzenie dodatkowego 

powiązania tej ustawy jakimś mechanizmem automatycznego wzrostu wysokości współczynników 

pracy w przypadku ogłoszonego przez Rząd RP wzrostu minimalnego wynagrodzenia; zmianę błędnego 

i krzywdzącego pracowników zapisu w zał. do ustawy w opisie kolumny 2, że zaliczenie pracownika 

do danej grupy zależy nie od poziomu kwalifikacji i wykształcenia tylko od wymagań dla danego 

stanowiska pracy).  

 

Podkreślamy, że Zespół powołany został w celu opracowania a następnie przedstawienia do 

akceptacji ministrowi propozycji zmian przepisów ustawy w zakresie zasad kształtowania 

wysokości najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych. Zgodnie 

z brzmieniem par.8 tego Zarządzenia „Zespół zakończy swoją działalność po przekazaniu 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji zmian, o których mowa w § 2 nie później jednak 

niż z dniem 31 października 2020r.”  

 

Z chwilą, gdy z trudem udało nam się rozszyfrować docelowe zamiary MZ i NFZ – jako FORUM 

Związków Zawodowych zgłosiliśmy ogromną ilość pytań do MZ i NFZ w piśmie z dnia 09-10-2020r. 
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- na które nie ma do dzisiaj odpowiedzi. Jak może procedować Zespół nad tworzeniem ewentualnych 

zmian do w/w ustawy, skoro nie uzyskuje podstawowych odpowiedzi na zadane pytania ze strony MZ 

i NFZ ? Nie ma nawet możliwości przygotowania się do merytorycznej pracy na kolejne posiedzenie 

planowane na dzień 15-10-2020r.  

 

Zatem jeszcze raz podnosimy : Środki wypłacane przez NFZ muszą być gwarantowane  

z przeznaczeniem w całości wyłącznie na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Oczekujemy  

w tym zakresie ochrony swoich praw nabytych. W marcu 2019r. miały rozpocząć się pracę nad 

ustawowym uregulowaniem świadczeń wypłacanych na podstawie OWU, a nie dzieje się nic, a Pani 

Minister szerokim łukiem omija w swoim piśmie z dnia 07-10-2020r. tą kwestię. Całe nasze środowisko 

wie, że niezbędna jest również pilna kontrola podmiotów leczniczych - ok. 30% niewłaściwie realizuje 

wypłatę w/w środków. I znowu nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi ze strony Pani Minister.  

 

Żądaliśmy znowelizowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych  

w zakresie współczynników pracy, tak aby współczynniki te odzwierciedlały wykształcenie, 

kompetencje oraz odpowiedzialność pielęgniarek i położnych – zobowiązanie to wynika z § 1 ust. 9 

Porozumienia oraz dodatkowo zagwarantowanie działania ustawy także po 31-12-2021r.  

 

Tymczasem Pani Minister w piśmie kierowanym do naszej Organizacji odpowiada, że w ramach prac 

Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia ustalono, aby w pierwszej kolejności w ramach zmian w 

ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych dokonać odmrożenia kwoty bazowej 

z 3900 zł na 4200 zł. W tym zakresie przedmiotowa ustawa została znowelizowana w 2019 r. Przecież 

to nie jest odpowiedź na zwiększenie współczynników pracy.  

 

Zarzucamy, że MZ nie wywiązało się z obowiązku zmiany w/w ustawy w ustalonym  

w Porozumieniu terminie – prace nad podniesieniem współczynników pracy miały się rozpocząć od 

października 2018r., a mamy październik 2020r. Jest to rażące naruszenie przez MZ zapisu § 1 ust. 

9 Porozumienia. 

 

Pani Minister rozwija swoje myśli stwierdzając, że kwestia systemowych regulacji w zakresie 

wynagrodzeń w ochronie zdrowia, w tym wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, jest 
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aktualnie przedmiotem prac branżowego Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia, a także prac 

powołanego w/w Zarządzeniem Ministra Zdrowia Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian  

w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W pracach obu gremiów biorą udział przedstawiciele 

OZZPiP. Prace prowadzone są w kierunku z jednej strony wprowadzenia gwarancji utrzymania 

zwiększonych wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, a z drugiej zapewnienia 

podmiotom leczniczym otrzymywania środków finansowych pozwalających na sfinansowanie 

obowiązujących podwyżek. Pytamy się zatem po raz kolejny, gdzie toczą się prace nad 

podniesieniem współczynników pracy pielęgniarek i położnych tak aby współczynniki  

te odzwierciedlały wykształcenie, kompetencje oraz odpowiedzialność? Czy Pani Minister nie 

rozumie postawionego pytania, czy nie chce go zrozumieć. Minęło 24 miesiące od przyjętego 

zobowiązania, a MZ nie przedstawiło choćby jednego projektu zmiany ustawy podnoszącego 

współczynniki pracy.  

 

W piśmie z dnia 03-09-2020r. zgłosiliśmy jeszcze poniższe postulaty na które nie uzyskaliśmy 

odpowiedzi, a które w naszej ocenie wymagają pilnego rozwiązania, jeżeli ma dojść do uspokojenia 

naszej grupy zawodowej.  

1. Wprowadzenie dla naszej grupy zawodowej gratyfikacji finansowych za pracę w okresie 

epidemii COVID-19, analogicznie ja to się dzieje wobec innych grup pracowników m.in. 

Policji, Straży Granicznej, Szkół, Opieki Długoterminowej, DPS-ów  i SANEPID-ów. 

2. Zachowanie relacji procentowego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych 

w związku ze stale rosnącym minimalnym wynagrodzeniem. 

3. Przeprowadzenie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie wprowadzanych ograniczeń w 

udzielaniu urlopów szkoleniowych. 

4. Ryzyko zawodowe i środki ochrony indywidualnej - problemy związane z epidemią COVID-

19. 

5. Pilna nowelizacja art.37a Kodeksu karnego - o co wnioskowaliśmy dwukrotnie. 

6. Pilna nowelizacja art.15x ustawy z 02-03-2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

7. Polityka na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa – mimo założeń działania i przyjęcia 

harmonogramu wdrażania poszczególne elementy tej Polityki nie są realizowane. 

8. Stałe wzrosty nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 6,8% PKB.  

mailto:biuro@ozzpip.pl
http://www.ozzpip.pl/


 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych  

ul. Podwale 11 (II p.) | 00–252 Warszawa  | tel. (022) 504 42 67 | fax (022) 504 42 54 | e-mail: biuro@ozzpip.pl | www.ozzpip.pl 

       NIP: 888-20-68-724 | REGON: 910234133 

 

 

Dodatkowo na spotkaniu w dniu 24-09-2020r. w Ministerstwie Zdrowia – w ślad za pismem z dnia 15-

09-2020r. znak ZK 1345/VII/2020 - zgłosiliśmy po raz kolejny konieczność natychmiastowego 

przywrócenia działania art. 4c ustawy COVID19 – 100% podstawy zasiłku chorobowego dla 

pracowników medycznych w związku z zakażeniem wirusem przy wykonywaniu obowiązków 

służbowych lub w przypadku orzeczenia kwarantanny. Ponowiliśmy to wezwanie pismem z dnia 

07-10-2020r. znak ZK-1499/VII/20 – jednak nie ma do dzisiaj żadnej reakcji ze strony MZ. 

Z niepokojem patrzymy na rozwój sytuacji. Razi nas kompletne ignorowanie przez Ministerstwo 

Zdrowia dialogu z naszą grupą zawodową. Trwa swoiste pozorowanie przez Ministerstwo jakichś 

działań, jakichś rozmów, jakichś konsultacji w ramach Zespołu, a nie dochodzi do rozwiązania 

merytorycznego żadnej ze zgłoszonych spraw. Jest to zaskakująca postawa Ministerstwa 

Zdrowia, które chyba przeciwnie powinno w okresie postępującej epidemii gasić konflikty 

pracowników medycznych, a nie je wzniecać. 

Do tego obserwujemy w mediach jakieś dziwne dyscyplinujące i pouczające wypowiedzi 

Wicepremiera Rządu RP kierowane do pracowników medycznych. W „Strategii walki  

z pandemią COVID-19. Jesień 2020” planowane jest „ zwiększenie efektywności zasobów ludzkich” 

a na konferencji prasowej Minister Zdrowia informuje opinię publiczną że „ będziemy również 

pracowali nad tym aby personel medyczny w znacznie większym stopniu zaangażował się w walkę 

z pandemią”. W kontekście tych wypowiedzi przypomnę jak Minister Szumowski  

w podziękowaniu za pracę oklaskiwał medyków. Czy coś się zmieniło? Pytamy się jak można nas 

jeszcze bardziej dyscyplinować i obciążać pracą, skoro Ministerstwo Zdrowia i NFZ dobrze wiedzą 

(choćby na podstawie kwartalnych list składanych do NFZ z ujawnieniem nr prawa do wykonywania 

zawodu celem pobrania środków z OWU), że pielęgniarki i położne pracują jednocześnie w kilku 

miejscach pracy, na dodatkowych umowach cywilno - prawnych i tylko to pozwala w jakiś sposób 

łatać i równoważyć potrzeby w zakresie ochrony zdrowia Polaków. Czy mamy zaapelować  

do środowiska, aby wstrzymało się z podejmowaniem dodatkowej pracy i tak jak zdecydowana 

większość Polaków ograniczyli się do świadczenia pracy tylko w jednym miejscu zatrudnienia? 

Jeżeli postawa Ministerstwa Zdrowia nie ulegnie natychmiastowej zmianie, jeżeli do rozwiązania 

wyżej zgłoszonych kwestii nie włączy się bezpośrednio Premier RP to OZZPIP jest zwolniony  

ze zobowiązania niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych. Przeprowadzimy 

szeroką kampanię informacyjną skierowaną za pośrednictwem mediów do obywateli, pacjentów  

i pracowników medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Sytuacja wydaje się wręcz kuriozalna. 
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Rząd RP w okresie narastającej epidemii wywołuje ogólnokrajowy konflikt i protest pracowników 

medycznych.  

 

 

 

 

Otrzymują :  

1) Adresat 

2) Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów  

3) a/a 
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