
INFORMACJA z POSIEDZENIA PLENARNEGO                                                 
w MINISTERSTWIE ZDROWIA 

      Dnia 30 listopada 2006r. W Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia odbyło się plenarne 
posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad 
Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia. Obrady otworzył Minister 
Zdrowia Pan Zbigniew Religa. Na wstępie przypomniał zebranym, że Zespól został 
powołany przez Prezesa Rady Ministrów zarządzeniem nr 81 s dnia 22 maja 2006r. (M.P. 
Nr 35, poz. 387). W skład którego ze strony rządowej wchodzili jako przewodniczący 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Minister Anna Gręziak oraz 
przedstawiciele 9 ministerstw, Centrali NFZ i Państwowej Inspekcji Pracy. W pracach 
Zespołu na prawach członka uczestniczyli też wyznaczeni przez władze statutowe 
przedstawiciele strony społecznej w ilości 10 organizacji, w tym m.in.: NSZZ 
„Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych. Konfederacji Pracodawców Polskich, 
BCC, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i inni.            
Do zadań Zespołu należało: 

1. przeprowadzenie analizy obowiązujących regulacji prawnych dotyczących 
zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia; 

2. opracowanie na podstawie analizy, o której mowa w pkt.1. propozycji 
założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących zatrudniania i 
wynagradzania w ochronie zdrowia. 

     Zespół został podzielony na 3 zespoły robocze, które omawiały ww. zadania w: 

• zespole roboczym ds. wynagradzania, 
• zespole roboczym ds. czasu pracy, 
• zespole roboczym ds. warunków zatrudniania. 

Odbyło się wiele spotkań roboczych oraz 6 spotkań plenarnych. Na ostatnim spotkaniu 
dnia 26 października 2006r. Przygotowano wspólne końcowe sprawozdanie z 
dotychczasowych prac. Pan Minister Religa poinformował, że w dniu 29 października 
2006r. Odbyło się posiedzenie Rady Ministrów RP, na którym to Pan Premier Jarosław 
Kaczyński nie przyjął ww. sprawozdania. Decyzją Premiera praca Zespołu została 
przedłużona na 2 miesiące do 31 stycznia 2007r. W terminie tym ma zostać 
przygotowana nowa, ostateczna wersja sprawozdania, będąca podstawą pod prace 
legislacyjne nowej ustawy. Jednocześnie Minister Religa poinformował członków 
Zespołu o zmianie osoby przewodniczącego. Na to miejsce powołał Pana Ministra 
Bolesława Piechę. 

Ustalenia podjęte podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw 

Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia  

w dniu 30 listopada 2006 r. 

 

1. Członkowie Zespołu zostali poinformowani o decyzji Prezesa Rady Ministrów  

o kontynuowaniu prac Zespołu do końca stycznia 2007 r.  

2. Zespół ustalił harmonogram dalszych spotkań poświęconych opracowaniu 

propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących zasad zatrudniania i 

wynagradzania  

w ochronie zdrowia. 

W tym ustalono, że: 
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-  kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniach 18-20 grudnia 2006 r., 

-  posiedzenie odbywać się będzie podczas sesji wyjazdowej, 

-  w terminie do 10 grudnia 2006 r. organizacje biorące udział w pracach Zespołu 

zgłoszą przedstawicieli, którzy wezmą udział w ww. posiedzeniu. 

3. Zespół ustalił, że w terminie do dnia 6 grudnia 2006 r. strona społeczna przekaże 

do Ministerstwa Zdrowia postulaty wraz z ewentualnymi propozycjami rozwiązań.  

4. Zespół ustalił, że konieczne jest wydłużenie terminu konsultacji społecznych 

projektu ustawy o sieci szpitali, do dnia 10 stycznia 2007 r.  

 
 
 
                                                                                                              Przedstawiciel Zespołu ze strony 

Konfederacji Pracodawców Polskich 
                                                                                                          Lek. med. Krzysztof Tuczapski 
                                                                                                          Prezes Zamojskiego Szpitala  

                                                                                                            Niepublicznego sp. z o.o. 
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