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Pan 

Andrzej JACYNA 

Prezes 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

Bardzo dziękuję za odpowiedź na moje pismo, a dotyczące odmowy  wzrostu stawki kapitacyjnej na 

ucznia. Jednak w dalszym ciągu utrzymuję swoją prośbę. 

Szanowny Panie Prezesie pozwoli Pan, że wykorzystując załącznik przedstawiony w przedmiotowym 

piśmie   przedstawię uzasadnienie, że podwyżka dla świadczeń w zakresie pielęgniarki szkolnej 

znajduje potwierdzenie.  

W piśmie Pan Prezes stwierdza, że w miesiącu wrześniu i październiku 2016 roku nastąpił wzrost 

kosztów ponoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia o 7,21% na świadczenia pielęgniarki 

szkolnej, a w latach 2015 i 2016 wzrost bazowej stawki kapitacyjnej. 

Jednak należy zauważyć, że w roku 2015 świadczenia w zakresie pielęgniarki szkolnej  nie były objęte 

żadną regulacją finansową .  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

nastąpił wzrost wynagrodzeń, który objął wszystkie pielęgniarki w kraju. 

Natomiast pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania regulacją zostały objęte od stycznia 

2016r, która   wynosiła w okresie od stycznia 2016 do sierpnia 2016 roku 0,18 złotych , a od września 

2016 roku wynosi 0,39 zł na jednego ucznia.  

W nakładach  finansowych których mowa jest w piśmie Pana Prezesa ujęte są również ustawowe 

podwyżki dla pielęgniarek. W związku z powyższym przy obliczeniu rzeczywistych nakładów na 

świadczenia w zakresie pielęgniarki  szkolnej należałoby kwoty te pomniejszyć o koszt podwyżki 

wynagrodzeń. 

Mając powyższe na uwadze - po porównaniu kosztów świadczeń pomniejszonych o koszt 

ustawowego wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek  za okres 10 do 06 2016 wynosi on 96,14%. Czyli 

nastąpił spadek nakładów w tym zakresie o 3,86%, a nie wzrost o 7,21%.  

Szanowny Panie Prezesie biorąc pod uwagę, że w pozostałych zakresach świadczeń poz, nie 

obserwuje się zjawiska cyklicznego zmniejszenia liczby podopiecznych na listach aktywnych w 

przeciwieństwie do świadczeń pielęgniarki szkolnej, gdzie nastąpił spadek liczby uczniów od września 

br. o 4,74% oraz dalszy wzrost nakładów na poz przewidywany w budżecie Narodowego Funduszu 

Zdrowia zwracam się z ponowną prośbą do Pana Prezesa o wydanie decyzji dotyczącej zwiększenia 

stawki kapitacyjnej dla pielęgniarki szkolnej.  

 




