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Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  

informuję, że Związek wezwał Premiera Mateusza Morawieckiego do natychmiastowego 

opublikowania w Dz.U. ustawy z dnia 28-10-2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku  

z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Prezydent 

Andrzej Duda podpisał ustawę w dniu 03-11-2020 r. Obecnie wygląda na to, że to Premier Mateusz 

Morawiecki stracił zainteresowanie w niezwłocznym wejściu w życie ustawy, którą niedawno uważał 

za fundamentalną w walce z epidemią. Pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy 

uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom  

z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z niecierpliwością czekają na wejście w życie 

zagwarantowanych przez posłów i senatorów dodatków miesięcznych do wynagrodzenia  

w kwocie po 100% ich miesięcznych wynagrodzeń. Przepis ten wejdzie w życie w następnym dniu po 

opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, zatem Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek  

i Położnych wzywa Premiera do natychmiastowej publikacji ustawy. 

 

Jednocześnie wezwaliśmy Ministra Zdrowia do natychmiastowego opublikowania w Dzienniku 

Ustaw rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie gwarancji wypłacania na dotychczasowych 

zasadach znaczonych środków na utrzymanie wzrostów wynagrodzeń po 31-12-2020 roku. 

Zarząd Krajowy przypomina, że środki te były kompromisem wynegocjowanym w trakcie fali 

strajków naszej grupy zawodowej w 2015r. wskutek czego podpisane zostało Porozumienie pomiędzy 

Ministrem Zdrowia, NFZ, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem 

Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, następnie renegocjowane w 2018 roku. Ministerstwo Zdrowia 

pismem z dnia 03-11-2020 roku poinformowało, że podejmie inicjatywę legislacyjną przedłużającą 

dotychczasowy sposób finansowania wzrostów wynagrodzeń do lipca 2021 r. Jest to decyzja rozsądna 

i racjonalna, aby w okresie szczytu pandemii nie eskalować konfliktu w grupach zawodowych 

pracowników medycznych, którzy byliby narażeni na utratę praw nabytych.  

 

Co jednak najbardziej istotne Zarząd Krajowy OZZPiP na posiedzeniu w dniu 09-11-2020r. 

podjął jednogłośnie uchwałę o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali 
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ogólnopolskiej, w celu poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, a w razie 

konieczności podjęcia także strajku generalnego. Jest to konieczne choćby z tego względu,  

że Sejm rozpoczął procedowanie kolejnej zmiany ustawy (Druk nr 717), którą chce odebrać 

pracownikom zatrudnionym w podmiotach leczniczych wyżej opisane dodatki miesięczne do 

wynagrodzenia. Apelujemy do Premiera o powstrzymanie tej ustawy, bowiem odebranie tego 

świadczenia jest nie do utrzymania wizerunkowego dla Rządu RP w okresie stanu epidemii. Tej 

kwestii w żaden sposób nie załatwiają incydentalne polecenia MZ kierowane do NFZ z dnia 04-09-

2020r., 30-09-2020r. czy ostatnie z 01-11-2020r., bowiem obejmują one tylko nielicznych 

pracowników walczących z epidemią. 

 

W sytuacji kompletnego chaosu ustawodawczego, niepewności kontynuacji działania OWU, 

braku dialogu między Ministerstwem Zdrowia a OZZPiP i podejmowania działań, skutkujących 

jedynie obniżeniem rangi zawodu pielęgniarki i położnej (m.in. likwidacja Departamentu 

Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, zawieszenie norm zatrudnienia, brak norm 

zatrudnienia w psychiatrii, brak zmiany współczynników w Ustawie o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia pracowników w podmiotach leczniczych, tzw. „Ustawie Radziwiłłowej”) uważamy 

wszczęcie sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej za konieczność. Tylko wspólnie podjęte 

działania na masową skalę mogą zapobiec destrukcji naszych zawodów. Potrzebne jest 

zdecydowana akcja, która pomoże przywrócić pielęgniarkom i położnym należne miejsce  

w systemie ochrony zdrowia, co przysłuży się również dobru społeczeństwa.  

 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane po posiedzeniu Zarządu Krajowego w dn. 23.09.2020r. 

Przewodniczących Regionów i Przewodniczących Zakładowych i Międzyzakładowych 

Organizacji Związkowych prosimy o pozostawanie w stałym bieżącym kontakcie z Członkami 

Związku.  

 

Razem jesteśmy silniejsze, razem możemy więcej!  

  

 

Z życzeniami zdrowia i siły, pozostając do Waszej dyspozycji 
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