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Federacja Zlviąz.ków Zawodowvch Przemysłu Chemicznego,

Szklarskrego i Ceramicznego w Polscc w rmicruu wszystkich członkórł-

zrzeszonl,ch w Federaci 7 zwraca się do Pana Ministn 7. zapytaniem czv zapisv

Rozporządzenta N4inistra Zdtowia z dnta 1,4 październka zmieńające

rozpouądzente lv sprawie ogólnvch rvarunków- umów o udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnei zostaną Żmienione do 31 sierpnia 2019 tak aby zostala

utegulowana kwestia dodatkowvch środków na świadczenia opieki zdrowotnej

udzielane przez pięIęgniarki i położne w oktesie po 1 września 2019 roku.

Do dnia dzisiejszego nie zostały wptowadzone mechanizml,

finansowania średnicgo wzrostu miesięczncgo wvnagrodzenia wr^z

z pochodnymr w przellczentu na etat albo rólvnoważnik etatu pielęgniatki

i położnej po dniu 1 września 2019 roku. N{echanizmy, które zostały

wptowadzone w cytov/anym rozpotządzeniu 
^^ią 

zastclsowanie Wlko do

31 sierpnia 2019 roku a po Wm oktesie zgodnie z now]m brzmieniem § 3

iprzepisów § 16 ust. 1a.3-5 i §30 ust 1, azałącznika do rozpotządzenia od dnia

1 wtześnia 2019 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowta winien określić

współczvnnik korygujący dotvcząc,v świadczeń opieki zdrowotnc| udzielanych

przez p|ęIęgniarki i położne z przeznaczeniem środków wynikających z ustalenia

wch współczynników na w},nagfo dzęńadla pielęgniarek i połoznvch.



Zarządzente Nr 71/2O19/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdt<>wta z clnia

1,9 czerwca 2019 toku znientalące zarz.ądzente w sprawie określcnia warunków zawierllnia

i reallzaclt umów w rodzaju lecznictwo wprowadziło co ptawda współczllnnik koryguiąc,v

owartoŚci 1,05 zgodnie z cvtowanymi wvżej zaptsami rozporządzenta w sprawie ogólnych

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ale zgodnie z uzasadntęniem do

Zarządzenia ,,oczekiwanym efektem tych dzjałan powinno bvć polepszanie się jakości świadczeń

udzielanvch przęz fizjoterapeutów, realizującvch zabtegt fizjoterapeutyczne w lecznictwie

uzdrowiskow,ym" , co ożnacza, że rvspółczynruk ten dotyczy wlko i wł,łącznie tej plrupv

zawodowej.

Stąd też pytanie czy i kiedy zostanie wydanc 7,atządzenie Prezesa NFZ stosu|ące

współczvnnik korygującv dowczącl, gfupy zarr,,odowej pielęgniarek i położnvch bowiem od tlnia

1 września wvnagrodzenia dla pielęgniarek i położnych zostaną zmnrejszone do w-vsokości

wskazanej ustawą z dnta 13 w-tześnia 2018 o zmianie ustawf, sposobie ustalania na)niższego

wynagtodzenia zasadniczego pracownikórł, wrykonujących zawodv medvczne zatrudnionvch

wpodmiotachleczniczvch a plany MirrrsterstwaZdrolvia dotl,czące zu,iększenia kwory z 390() zł

do 4200 zł otaz zwiększenia rvspółczvnnika pracy bez zapesłnierua podmiotom leczniczvm

finansowania wchżę z,mian przezNFZ spowoduja brak płynności i tentowności oraz przełoża_się

tla obniżenie jakości świadczeń medycznych udzielanvch przez te podmiory, a w dalszej

perspektvwie likwidację poszczególnych podmiotórł, lecznlczych i brak dostępności do leczenia

uzdrowiskovrego.

ptosimv o jak nalszybsze udzielenie odpowiedzi w fotmie pisemnej poniewaz od tego

stanowiska zależeć będą ktoki zmierzające do obniżenia płacy zasadńcze1 pielęgniarkom

i położnym.
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