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W związku z otrzymywanymi od członków samorzą-
du zawodowego pielęgniarek i położnych sygnałami o za-
przestaniu wypłacania podwyżek wynagrodzeń pielęgniar-
kom i położnym zatrudnionym w organach lub jednost-
kach organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia albo 
nadzorowanych przez Ministra, Naczelna Rada Pielęgnia-
rek i Położnych zwraca się z uprzejmą prośbą o przekaza-
nie informacji o wysokości środków finansowych przekaza-
nych przez Ministerstwo Zdrowia tym podmiotom na pod-
wyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w latach 2015 
- 2017, a także przewidzianych do przekazania tym podmio-
tom w latach 2018-2019.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przypomina zo-
bowiązanie podjęte przez Ministra Zdrowia, zgodnie z któ-
rym wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnio-
nych w organach lub jednostkach organizacyjnych podle-
głych Ministrowi Zdrowia albo nadzorowanych przez Mi-
nistra miały wzrastać analogicznie do wzrostów wyna-
grodzeń pielęgniarek i położnych realizujących świadcze-
nia opieki zdrowotnej w ramach kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, przewidzianych w przepisach roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w 
sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) oraz rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

Zwiększenie wynagrodzeń w 2015 r. i z początkiem 2016r. 
oraz niezwiększanie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 
zatrudnionych we wspomnianych wyżej organach lub jed-
nostkach organizacyjnych w okresie późniejszym (analo-
gicznie do terminów przewidzianych w przepisach wymie-
nionych wyżej rozporządzeń) powoduje coraz większe zróż-
nicowanie wynagrodzeń w ramach jednej grupy zawodowej 
z pokrzywdzeniem pielęgniarek i położnych, których wyna-
grodzenia finansowane są z budżetu państwa.

Powyższa sytuacja jest nieuzasadniona i niczym nie-
usprawiedliwiona. Może również stać się powodem podej-
mowania przez zainteresowane pielęgniarki i położne de-
cyzji o rezygnacji z zatrudnienia w sferze budżetowej, co z 
kolei pogłębiłoby istniejące już problemy z obsadą perso-
nalną jednostek budżetowych.

W związku z powyższym, Naczelna Rada Pielęgnia-
rek i Położnych zwraca się o udzielenie informacji, jak na 
wstępie.

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP

Zofia Małas 

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, dnia 30 maja 2017r.
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