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Dotyczy:  Opinia do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - zmieniającego 

zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w 

rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna z dnia 28.10.2016r  

 

Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej po zapoznaniu się z treścią projektu 

zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o ponowne 

przeanalizowanie zapisów załącznika  nr 1 w  punkcie 4.1 – dotyczącym  wysokości stawki kapitacyjnej 

dla  świadczeń pielęgniarki szkolnej w poz, obowiązującej   od 1 stycznia 2017 roku. 

Nasza organizacja wielokrotnie  zgłaszała  problem  niskiej stawki kapitacyjnej oraz spadku 

liczby uczniów w wyniku reformy oświaty, w której wycofano się z obowiązku szkolnego dla 

sześciolatków oraz niżu demograficznego. Należy tu zaznaczyć, że ilość szkół pozostała na takim, 

samym poziomie co jest istotne w przedłożonym problemie.  

Liczba uczniów na listach aktywnych za miesiąc wrzesień br. pokazuje znaczny spadek populacji 

w stosunku do roku ubiegłego, który kształtuje się na poziomie 2- 4% w zależności od regionu kraju.  

Ponadto w przyszłym roku szkolnym wejdzie w życie nowa ustawa prawo oświatowe, w myśl 

której zostaną wygaszone gimnazja i w dalszym ciągu to rodzice będą  decydowali o rozpoczęciu 

obowiązku szkolnego dla swoich dzieci. Doświadczenia tego roczne pokazują, że duży odsetek rodziców 

odkłada ten obowiązek pozostawiając swoje dziecko w przedszkolu. Nic nie wskazuje na to, aby w 

przyszłym roku szkolnym ten odsetek się zmienił. 

Ponawiam argument, że zapisy znowelizowanej ustawy prawo oświatowe w sposób 

bezpośredni przełożą się  na przychody pielęgniarek szkolnych, gdyż iloczyn liczby uczniów i stawki 

kapitacyjnej stanowi przychód na prowadzenie praktyki. Może dojść do sytuacji braku środków 

finansowych na kolejną transzę podwyżek dla pielęgniarek szkolnych w pełnej kwocie 800,00 złotych 

od 01 września 2017 roku. 



W związku z powyższym zwracamy się ponownie z uprzejmą prośbą o zwiększenie stawki 

kapitacyjnej dla pielęgniarek szkolnych, które są najniżej finansowane w porównaniu z innym 

dziedzinami pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej. 
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