
Szanowna Pani Przewodnicząca 
 
Odpowiadając na pismo ZK-009/VII/2016 z 7 stycznia 2016 roku w sprawę realizacji przepisów 
związanych z przekazaniem dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej 
udzielane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, połoŜnej podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz pielęgniarkom lub higienistkom szkolnym udzielającym świadczeń w środowisku nauczania  
i wychowania, Proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. 
 
1.   Strony zawartego w dniu 23 września 2015 roku Porozumienia, nie zakwestionowały treści 
przekazanych zgodnie z pkt 2 projektów zarządzeń Prezesa NFZ, które wprost realizowały intencje 
zawarte w Porozumieniu oraz zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 listopada 2015 roku 

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. 
 

2.   W przekazanych wcześniej danych dotyczących pielęgniarek „współpracujących" w POZ, dla 
wyliczenia wzrostów stawek kapitacyjnych w zakresach: pielęgniarki POZ i połoŜnej POZ zostały 
uwzględnione pielęgniarki i połoŜne „współpracujące", zgodnie z informacją przekazaną w trakcie 
spotkania 13 października 2015 roku, o którym Pani wspomina. 
 
3.  NaleŜy wskazać, Ŝe prezentowane przez Panią wyliczenie kwoty 328,70 PLN nie uwzględnia 
współczynników korygujących w grupach wiekowych, obowiązujących w rozliczeniu świadczeń  
w stosownych zakresach POZ. 
 
4.   Z uwagi na szacunkowy charakter powyŜszych wyliczeń, o którym była Pani poinformowana w toku 
spotkania, zaproponowane wysokości stawek kapitacyjnych mogą ulec zmianie po dokonaniu analizy 
faktycznie sfinansowanych świadczeń w tym zakresie po upływie I kwartału 2016 roku. 
 
5.   W odniesieniu do przepisów określających przekazanie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń 
dla pielęgniarek i połoŜnych w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), dla których 
jednostką rozliczeniową jest roczna stawka kapitacyjna, naleŜy podkreślić, Ŝe wskazanie średniego 
wzrostu wynagrodzenia przyznawanego pielęgniarkom i połoŜnym POZ na poziomie świadczeniodawcy 
powoduje brak jakiejkolwiek relacji pomiędzy zasadami finansowania kapitacyjnego a przekazaniem 
dodatkowych środków finansowych na wzrost wynagrodzeń, poniewaŜ w Ŝaden sposób nie uwzględnia 
liczebności populacji objętych opieką przez wskazywane pielęgniarki i połoŜne. NaleŜy przypomnieć, Ŝe 
wysokość środków przekazywanych dla świadczeniodawcy w ramach finansowania kapitacyjnego 
wynika z iloczynu rocznej stawki kapitacyjnej i liczby zadeklarowanych świadczeniobiorców 
 
6.   W zakresie lekarza POZ nie uwzględniono pielęgniarek gabinetu zabiegowego lub punktów szczepień 
poniewaŜ NFZ nie posiada informacji o ich liczbie z uwagi na fakt braku wymogu uczestniczenia przez 
powyŜsze w procesie realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie lekarza POZ - powyŜej 
wskazywane pielęgniarki nie są pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej. ' 
JednakŜe informuję, Ŝe w związku z postanowieniami zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej \v rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna, nastąpiła zmiana dotycząca zwiększenia z 1,1 na 1,12 wartości 



współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną dla rozliczania pacjentów w wieku do 40 do 65 
roku Ŝycia w zakresie świadczeń realizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,  
W związku z tym świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (pracodawcy) mogą dokonać zmian 
dotyczących wzrostu wynagrodzeń w sytuacji zatrudniania pielęgniarek i połoŜnych realizujących 
świadczenia w gabinetach zabiegowych oraz punktach szczepień, w których realizowane są świadczenia 
gwarantowane w tym zakresie. 
 
 
Wprowadzona regulacja nie jest związana z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 
września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz.U. 2015 póz. 1400 z późn. zm.).  
 
7. W odniesieniu do świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na mocy § 2 ust. l 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów 

 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1400) świadczenia podstawowej opieki 
zdrowotnej zostały wyłączone w całości, jako te, które podlegają wzrostom, finansowania dedykowanym 
pielęgniarkom i połoŜnym, poczynając od l września 2015 roku, Z kolei na mocy postanowień 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 póz, 1628) 

świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej zostały uwzględnione od l stycznia 2016 roku. we wzrostach 
finansowania dedykowanym pielęgniarkom i połoŜnym jedynie w tych zakresach świadczeń, dla których 
jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, co z uwagi na inny charakter rozliczania 
świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (ryczałt miesięczny), moŜe być uwzględnione od l 
sierpnia 2016 roku. 
Pragnę zapewnić panią o wnikliwym podejściu Narodowego Funduszu Zdrowia do przedstawianych 
problemów i pełnej otwartości do współpracy ze środowiskiem pielęgniarek i połoŜnych,  
w przyjmowaniu rozwiązań mających na celu ich rozwiązywanie. JednakŜe naleŜy mieć na względzie 
moŜliwość wypracowywania rozwiązali zgodnie z obowiązującym prawem. 
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