ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Z D R O W I A 1)
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532,
1544 i 1552) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ramach jednej z form, o których
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629), i realizującym świadczenia opieki
zdrowotnej, zapewnia się wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę
w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę
w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo
położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4 .”.
§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekaże do
dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za
pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek
i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt
1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

–2–
123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub
położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej
specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym
podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę
etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę
wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o
zawodach pielęgniarki i położnej.
2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy
posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka
roczna, sporządza:
1)

w 2018 r., także według stanu na dzień 1 października 2018 r., i przekazuje do dnia 14
października 2018 r .;

2)

w 2019 r., według stanu na dzień:
a)

1 stycznia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 stycznia 2019 r.,

b)

1 kwietnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 kwietnia 2019 r.,

c)

1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.

3. W 2019 r. informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca posiadający umowę o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie
świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza
według stanu na dzień 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.
4. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest
obowiązany, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1-3, w terminie 14 dni od dnia
ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, obejmującej:
1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez
pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich
nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 4a rozporządzenia zmienianego w § 1, w
brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i karze umownej w wysokości do 5% tych
środków.
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§ 3. W zakresie trybu oraz sposobu podziału środków przekazanych w drodze zmiany
umowy o której mowa w § 2 ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-8
rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

–4–
UZASADNIENIE
W związku z zawarciem w dniu 9 lipca 2018 r. w Warszawie porozumienia pomiędzy
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą
Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącym
podjęcia działań zmierzających do stabilizacji wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przez
włączenie dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane
przez pielęgniarki i położne, nastąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).
Zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem, Minister Zdrowia dokona nowelizacji
ww. rozporządzenia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1146, z późn. zm.) w celu zapewnienia pielęgniarkom i położnym, o których mowa w tych
rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę lub stosunku
służbowego), wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1200 zł
miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat, z tym że od dnia 1
września 2018 r. - w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen
etat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków Narodowego
Funduszu Zdrowia zgodnie z mechanizmem określonym w wymienionych rozporządzeniach.
Wskazane mechanizmy będą dotyczyć także pielęgniarek i położnych zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę w podstawowej opiece zdrowotnej.
Ta część pochodnych od wynagrodzeń (w ramach umów o pracę), która nie zostanie
objęta obowiązującym

obecnie mechanizmem przekazywania środków na wzrost

wynagrodzeń, będzie uwzględniona w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
Projekt przewiduje przekazywanie danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych,
wykonujących, u tego świadczeniodawcy zawód, oraz formy w jakiej jest wykonywany, w
oparciu o które przekazywane są środki na wzrost wynagrodzeń. Projekt przewiduje że dane
służące do ustalenia wysokości wzrostu środków będą przekazywane raz na kwartał (z
wyjątkiem pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u świadczeniodawców realizujących
umowy w zakresie świadczeń rozlicznych stawką kapitacyjną w rodzaju podstawa opieka
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zdrowotna), co pozwoli uwzględnić nowozatrudnione pielęgniarki i zmiany w sytuacji
kadrowej świadczeniodawcy, związane np. z rozszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń.
Informacje dotyczące liczby etatów pielęgniarek dotyczyć będą wszystkich rodzajów umów,
także umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których
jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna. Dane te są niezbędne do dokonywania
analiz i obliczeń w celu zapewnienia pielęgniarkom i położnym, o których mowa w tych
rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę lub stosunku
służbowego), wzrostu wynagrodzenia zasadniczego.
W projektowanym § 3 dotyczącym trybu oraz sposobu podziału środków na podwyżki
wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych stosuje się odpowiednio przepisy § 2
ust. 4-8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej. Oznaczać to będzie, że każda pielęgniarka i położna, o której mowa w
projektowanym rozporządzeniu będzie otrzymywać podwyższone wynagrodzenie zasadnicze,
natomiast pozostałe elementy mechanizmu podziału środków pozostają bez zmian.
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
w celu realizacji postanowień przedmiotowego porozumienia. Wyznaczenie takiego terminu
wejścia w życie przepisów jest korzystne dla adresatów tych norm i nie będzie sprzeczne z
zasadami demokratycznego państwa prawnego. Ważnym interesem państwa uzasadniającym
wejście w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia jest potrzeba odpowiednich regulacji
zapewniających realizację przedmiotowego porozumienia.
Projekt nie ma wpływu na mikro- małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ
proponowane zmiany nie określają, ani nie modyfikują warunków wykonywania działalności
gospodarczej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej,
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
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Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku
do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

