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PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA MI ĘDZYRESORTOWEGO

ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD ZATRUDNIANIA I WYNAGR ADZANIA

W OCHRONIE ZDROWIA,

które odbyło się dnia 5 września 2006 r.

W dniu 5 września 2006 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie

Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w

Ochronie Zdrowia. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zespołu oraz osoby zaproszone

wg załączonej listy obecności.

Posiedzenie poświęcone było:

- przedstawieniu i omówieniu pytań i wątpliwości, które pojawiły się w związku z treścią

ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na

wzrost wynagrodzeń,

- przedstawieniu materiału, zawierającego informacje na temat statusu pracownika

w ochronie zdrowia

- omówieniu wstępnej „Informacji na temat wysokości miesięcznych wynagrodzeń

w ochronie zdrowia”, która została sporządzona w oparciu o ankiety przekazane do

wszystkich publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie kraju.

Na wstępie Pan Zbigniew Religa Minister Zdrowia, Przewodniczący Zespołu przywitał

zgromadzonych i zaproponował jako punkt pierwszy posiedzenia, poza porządkiem obrad -

omówienie wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z wejściem w Ŝycie ustawy o

przekazaniu środków finansowych wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr

149, poz. 1076).

Na pytania zadawane przez członków Zespołu, odpowiedzi udzielał Pan Piotr Kulpa Dyrektor

Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego, Pan Dariusz Atłas Dyrektor Departamentu

Finansowania Sfery BudŜetowej oraz Pan Jakub Bydłoń Zastępca Dyrektora Departamentu

Dialogu Społecznego.

Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, rozpoczynając

właściwą część posiedzenia Międzyresortowego Zespołu, poprosiła o zgłaszanie uwag do

porządku obrad.
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Głos zabrał Pan Bogdan Zacharski Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Izby

Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, zwrócił się z prośbą o przekazanie

projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zespołu. Zwrócił się do Ministra Zdowia z

prośbą o przekazanie harmonogramu prac Zespołu. Przypomniał, Ŝe Zarządzenie nr 81

Prezesa Rady Ministrów, powołujące Międzyresortowy Zespół, przewiduje Ŝe Zespół jest

powołany na okres nie dłuŜszy niŜ do dnia 31 października 2006 r. Zadał pytanie: jak

Przewodniczący Zespołu wyobraŜa sobie doprowadzenie do realizacji zadań, jakie zostały

powierzone Zespołowi?

Pani Minister Anna Gręziak, poddała pod głosowanie formalny wniosek zgłoszony przez

Pana Prezesa Zacharskiego. Jednogłośnie został przyjęty wniosek, Ŝe strona rządowa

przygotuje harmonogram prac Międzyresortowego Zespołu.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty.

Głos zabrał Pan Jakub Bydłoń Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego,

przedstawił opracowaną przez Ministerstwo Zdrowia, w szczególności we współpracy z

Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz resortami siłowymi, informację na temat

statusu pracownika w ochronie zdrowia. Wyjaśnił, Ŝe informacja ta wskazuje na

zróŜnicowanie sytuacji prawnej pracowników, w zaleŜności od tego, w jakiej formie

organizacyjnej działają dane zakłady, w jakiej formie są finansowane.

Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedłoŜonego materiału.

Głos zabrał Pan Krzysztof Tuczapski, Konfederacja Pracodawców Polskich, v-ce Prezes

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych, zgłosił formalny

wniosek Ŝeby dyskusja nad przedłoŜona informacją odbyła się podczas następnego

posiedzenia Międzyresortowego Zespołu.

Pani Maria Ochman Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ

„Solidarność”, poprosiła o przedstawienie krótkich wniosków do przygotowanej informacji.

Głos zabrała Pani Ilona Pietrasz z Centralnego Zarządu SłuŜby Więziennej z resortu

Sprawiedliwości, zapowiedziała przygotowanie dodatkowych wyjaśnień w sprawie materiału

zawartego w informacji, tak Ŝeby został równieŜ uwzględniony status pracowników ochrony

zdrowia słuŜby więziennej.

Pan Jakub Bydłoń przedstawił informację na temat statusu pracowników ochrony zdrowia.
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Głos zabrał Pan dr Andrzej Włodarczyk, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Poinformował, Ŝe wg wiedzy, którą on posiada na Mazowszu, jest bardzo mało placówek, w

których podnoszono pracownikom wynagrodzenie, zgodnie z ustawą o negocjacyjnym

systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców. Zadał

pytanie, czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje informacjami, z których wynika w ilu

placówkach były, co roku podnoszone wynagrodzenie na zasadach określonych w ww.

ustawie.

Głos zabrał Pan Maciej Sokołowski - STOMOZ, zwrócił uwagę, Ŝe w przedstawionej

informacji znalazł się zapis mówiący o niezgodności polskiego prawa dotyczącego dyŜurów

medycznych. Podana została równieŜ informacja, Ŝe juŜ w tej chwili lekarze mogliby

występować z pozwami o uznanie czasu dyŜurów medycznych jako nadgodziny. Stwierdził,

Ŝe przedstawiona została równieŜ informacja, Ŝe Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania

w tym zakresie. Podkreślił, Ŝe naleŜałoby przewidzieć skutki nowych aktów prawnych w

planach finansowych zakładów opieki zdrowotnej juŜ na rok 2007. Czyli trzeba byłoby przy

modelowaniu podwyŜek na ostatni kwartał roku 2006 i rok 2007 wziąć pod uwagę nowe

regulacje. Bo moŜe się okazać, Ŝe w 2007 r. nie będzie środków na dodatkową pracę dla

pracowników. JeŜeli środki zostaną podzielone bez uwzględnienia nowych regulacji, to potem

zarówno strona rządowa, społeczna, jak i pracodawcy, mogą się znaleźć w duŜym kłopocie.

Oczekiwanie, aŜ pozwy zaczną spływać lawinowo nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Pani Minister Anna Gręziak, poprosiła Pana Jakuba Bydłonia o udzielenie odpowiedzi na

pytanie zadane przez Pana dr. Andrzeja Włodarczyka.

Głos zabrał Pan Jakub Bydłoń wyjaśnił, Ŝe ustawa z 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym

systemie, określa jedynie system negocjacyjny, nie wskazuje natomiast, Ŝe istnieje ciąŜący na

pracodawcy obowiązek podnoszenia wynagrodzeń. W ustawie określone zostały wskaźniki,

sprecyzowano, Ŝe pracodawca musi przeprowadzić negocjacje, musi określić jakiś wskaźnik

wzrostu, natomiast nie ma obowiązku odnosić się do wskaźników maksymalnych, które są

określone w ustawie o Komisji Trójstronnej.

Głos zabrała Pani Maria Ochman stwierdziła, Ŝe bardzo słusznie został podniesiony wątek

istnienia obowiązku podniesienia wynagrodzeń, Ŝe na pracodawcy ciąŜy obowiązek

przeprowadzenia negocjacji. Wniosek z powyŜszego jest taki, Ŝe prawo istnieje, ale nie jest

przestrzegane. Stwierdziła, Ŝe w ochronie zdrowia, na szczeblu zakładowym nigdy nie było

dialogu społecznego, dlatego stronie społecznej tak zaleŜało na objęciu ww. ustawą takŜe

zakładów opieki zdrowotnej.
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Głos zabrał Pan Ryszard Kijak Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku

Zawodowego Lekarzy. Stwierdził, Ŝe w wielu przypadkach, dyrektorzy, gdyby się postarali

mogliby wygospodarować ze środków własnych zakładu opieki zdrowotnej pieniądze na

podwyŜki. Niestety wielu dyrektorów zasłaniało się konsekwencjami wynikającymi z ustawy

o zakładach opieki zdrowotnej i wskaźnikami określonymi w ustawie o negocjacyjnym

systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń. W związku z tym stwierdził, Ŝe OZZL

oficjalnie zgłasza wniosek o podjęcie prac legislacyjnych, zmierzających do wykreślenia w

ustawie o zakładach opieki zdrowotnej przepisów art. 44 ust. 7 i 8 poniewaŜ jest to hamulec i

pretekst dla dyrektorów dla nie podwyŜszania wynagrodzeń. Zgłosił równieŜ drugi wniosek o

złagodzenie w ustawie o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń,

zapisów dotyczących ustanawiania rocznych wskaźników.

Głos zabrała Przedstawicielka Ministerstwa Pracy, stwierdziła Ŝe nie ma potrzeby zmiany

przepisów ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń. Art. 4

ust. 3a ustawy wskazuje, Ŝe wskaźniki mogą być przekraczane, jeśli uzasadnia to sytuacja

finansowa i moŜliwości finansowe przedsiębiorcy. Zatem jeśli spzoz jest w świetnej kondycji

finansowej i dyrektor uznał, Ŝe w tym roku stać go na zwiększenie funduszu wynagrodzeń,

nie o 3,5%, ale np. o 5%, mógł taką decyzję podjąć.

Głos zabrała Pani Maria Ochman zapewniła, Ŝe zna bardzo wiele osób w polskiej słuŜbie

zdrowia, które chciałyby Ŝeby, co roku ich pensja była waloryzowana przynajmniej o

wskazane w ustawie 3,5%. To nie jest podwyŜka, to jest w jakimś sensie waloryzacja.

Zgodziła się z Panem Przewodniczącym Ryszardem Kijakiem, Ŝe w wielu zakładach moŜna

wygospodarować tego typu podwyŜki bez problemu. Jej zdaniem jest to tylko kwestia dobrej

woli dyrektorów. Podkreśliła, Ŝe to jest moŜliwe tylko wówczas, jeŜeli racjonalne zachowanie

jest po obu stronach. Odrębną kwestią jest natomiast ustalenie pewnych minimalnych stawek.

Podkreśliła, Ŝe odrębną kwestią jest to, co jest przedmiotem prac Zespołu, czyli ustalenie

granic od których równieŜ w przyszłości będzie się dokonywała waloryzacja. Stwierdziła, Ŝe

ustawa z 16 grudnia 1994 r. jest dobrym narzędziem dla kształtowania dialogu. Podkreśliła,

ze nasuwa się jednak następujący wniosek: prawo dotyczące negocjacyjnego systemu

kształtowania przeciętnych wynagrodzeń jest nieprzestrzegane.

Pani Minister Anna Gręziak stwierdziła, Ŝe prawo musi być szybko znowelizowane, co

wynika z przepisów dyrektywy o niektórych aspektach czasu pracy. Poinformowała, Ŝe

spośród 25 państw członkowskich dyrektywę wdroŜyły dopiero 2 państwa. Wskazała

równieŜ, Ŝe Komisja Europejska zapowiedziała wzmocnienie od przyszłego roku działań, na
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rzecz implementacji przepisów dyrektywy do ustawodawstw krajowych. Przypomniała, Ŝe

przedmiotem prac Zespołu jest określenie, czy i w jakiej formie zostaną ustalone zasady

corocznej rewaloryzacji wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Istniejące przepisy

ogólne są i powinny być przestrzegane. Poinformowała, Ŝe Ministerstwo Finansów zajmie się

opracowaniem prognozy wzrostu nakładów na ochronę zdrowia na lata następne, po roku

2007 włącznie z określeniem, jaka ilość środków mogłaby być przeznaczana corocznie na

waloryzację.

Głos zabrała Pani Hanna Gutowska Przedstawicielka Naczelnej Rady Pielęgniarek i

PołoŜnych, stwierdziła, Ŝe nie jest celowe omawianie dokumentu bez sprecyzowania, jakie

oczekiwania mają poszczególni członkowie Zespołu. Zaproponowała, Ŝeby do informacji

dotyczącej statusu pracowników ochrony zdrowia do czasu pracy i do wynagrodzeń dołączyć

i przedstawić podczas następnego spotkania materiał, który roboczo moŜna określić jako

„uprawnienia pracowników ochrony zdrowia, niedotyczące bezpośrednio czasu pracy i

wynagradzania”. Jest to sfera, którą pracownicy ochrony zdrowia znają niedoskonale, co

przyczynia się do łamania prawa. Zaproponowała, Ŝeby materiał „Informacja na temat statusu

pracownika ochrony zdrowia” został przyjęty, a podczas następnego spotkania miałoby

nastąpić zgłaszanie konkretnych oczekiwań, co do zmiany obowiązującego prawa i

zmierzanie do tego, Ŝeby pracownicy w 2008 r. mogli bez protestów otrzymać naleŜne

wynagrodzenie.

Głos zabrał Pan Prezes Bogdan Zacharski, stwierdził Ŝe doszło do sytuacji „schizofrenii

systemowej”. Bo albo prowadzimy dialog bilateralny – samodzielne jednostki, jakimi są

spzoz-y, albo prowadzimy dialog, mówiąc konkretnie o pieniądzach - z państwem. Stwierdził,

Ŝe jeŜeli członkowie Zespołu przechodzą na poziom negocjacji wzrostu wynagrodzeń między

stroną pracowników i pracobiorców, to jest to zupełnie inny „worek pieniędzy” i inny partner.

Przypomniał, Ŝe dotychczas podejmowane prace zarówno w Trójstronnym Zespole, jak i w

Zespole Międzyresortowym, wydaje się, Ŝe zmierzają do tego, Ŝe państwo będzie w duŜo

większym stopniu przejmowało bieŜącą odpowiedzialność za działalność operacyjną systemu

ochrony zdrowia. JeŜeli to nie jest intencją, to nie te strony ze sobą rozmawiają. To oznacza,

Ŝe do podziału mamy środki publiczne, które są gromadzone w NFZ, dlatego Ŝe budŜet

państwa wnosi niewiele i nie ma zamiaru wnosić więcej. Drugie główne źródło, z którego jest

finansowana ochrona zdrowia to odrębna prywatna kasa, która w 2002 r. stanowiła 24

miliardy złotych, o czym Rząd zupełnie zapomniał przygotowując informację dla Sejmu. W
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związku z tym, zadał pytanie, o czym rząd moŜe dzisiaj decydować nie oferując Ŝadnych

pieniędzy?

Pani Minister Anna Gręziak odnosząc się do wypowiedzi Pana Zacharskiego wyjaśniła, Ŝe

w pracach Zespołu Międzyresortowego reprezentowane są trzy podmioty: budŜet państwa

poprzez udział Ministra Finansów, polityka zdrowotna poprzez udział Ministra Zdrowia,

gospodarka poprzez udział przedstawicieli odpowiednich resortów, które mają do czynienia z

pracownikami ochrony zdrowia. Są równieŜ przedstawiciele pracodawców ochrony zdrowia,

są przedstawiciele związków zawodowych. Wyjaśniła, Ŝe efektem prac Zespołu będzie

rozwiązanie, które uzyska akceptację wszystkich obecnych stron.

Pan Prezes Bogdan Zacharski wyjaśnił, Ŝe istotne zwiększenie środków do podziału, a o to

zwraca się strona pracowników nie nastąpi na skutek zbierania składek.

Głos zabrał Pan dr Andrzej Włodarczyk, wyraził zrozumienie i częściowe poparcie dla

intencji Pana Zacharskiego stwierdził, Ŝe w omawianym zakresie istnieją dwa sprzęŜone i

działające ze sobą mechanizmy. Jeden taki, Ŝe pracodawcy oczekują od strony rządowej

środków większych niŜ dotychczasowe, natomiast strona społeczna reprezentująca

pracowników ma słuszne oczekiwania, Ŝe wynagrodzenia sa za niskie. Jego zdaniem moŜna

rozmawiać w dwóch płaszczyznach – z jednej strony w relacji między dyrektorami

samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i ustalenia

mechanizmów, które są ale nie do końca funkcjonują. Z drugiej strony naleŜy wypracować

propozycje, które zmierzałyby do zwiększenia środków za świadczone usługi medyczne.

Przypomniał, Ŝe NRL, która reprezentuje zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców, bo

część lekarzy prowadzi własne podmioty gospodarcze, czyli nzoz-y, czyli jest równieŜ

pracodawcami, zaproponowała konkretne rozwiązania. Przypomniał, Ŝe ok. 30%

społeczeństwa, czyli rolnicy płacą symboliczną składkę na ochronę zdrowia.

Głos zabrał Pan Maciej Sokołowski, stwierdził Ŝe nie zgadza się z wypowiedzią Pana

Prezesa Zacharskiego. Jego zdaniem zadaniem Zespołu jest określenie ile powinny wynosić

wynagrodzenia pracowników w ochronie zdrowia ewentualnie, jaki jest harmonogram dojścia

do ustalonych wynagrodzeń. Strona rządowa ma natomiast za zadanie zastanowić się, z czego

to sfinansować.

Głos zabrała Pani Hanna Gutowska z NRPiP, zaapelowała o formułowanie wniosków.

Przypomniała, Ŝe padł wniosek o to, Ŝeby sprecyzować oczekiwania pracowników oraz

zastanowić się jak umoŜliwi ć pracodawcom, sfinansowanie tych oczekiwań. Przedstawiła
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stanowisko samorządu pielęgniarek i połoŜnych. Oczekiwaniem środowiska jest, iŜ płaca

minimalna pielęgniarki i połoŜnej w Polsce, będzie równała się średniej płacy w w sektorze

przedsiębiorstw. Wzrost płacy ma następować wraz z podnoszeniem kwalifikacji, ma być

równieŜ uzaleŜniony od stanowiska zajmowanego w systemie ochrony zdrowia. Płaca ta ma

być waloryzowana. NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na kwestie związane z zabezpieczeniem

sfery socjalnej, naleŜy mówić o prawie pielęgniarki do urlopu na rzecz poratowania zdrowia

itd.

Głos zabrał Pan Ryszard Kijak stwierdził, Ŝe materiały które zostały przygotowane moŜna

było przesłać pocztą elektroniczną. Zadał pytanie, czy Pan Premier Jarosław Kaczyński wie,

Ŝe jego poprzednik Pan Kazimierz Marcinkiewicz powołał Międzyresortowy Zespół, jaką ma

o nim opinię i czego się po nim spodziewa?

Głos zabrał Pan Krzysztof Tuczapski Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców

Polskich, stwierdził Ŝe naleŜy stworzyć podwaliny formalno-prawne po to, Ŝeby pracownicy

ochrony zdrowia od roku 2008, mieli konkretna ustawę sankcjonującą ich zarobki, ich status

jako pracownika zakładu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych, czyli

spzoz-ów i nzoz-ów. Rolę Zespołu jest, zatem stworzenie w miarę przejrzystych przepisów,

które później zostaną przyjęte na drodze legislacyjnej. Podtrzymał zgłoszony formalny

wniosek o to, Ŝeby zapoznać się z przedstawioną „Informacją...”, ustalić następny termin

posiedzenia, podczas którego dojdzie do merytorycznej dyskusji nad poszczególnymi

zagadnieniami.

Pani Maria Ochman przypomniała, Ŝe zgłaszała wniosek o omówienie przekazanego przez

stronę rządowa materiału. Rozszerzyła wniosek Pana Tuczapskiego o opatrzenie

komentarzem przekazanych dokumentów, bez przeprowadzania dyskusji.

Głos zabrał Pan Zygmunt Sitko Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i PołoŜnych.

Wyraził nadzieję, Ŝe strona rządowa pod przewodnictwem Ministra Zdrowia przygotuje

harmonogram prac Zespołu. Przypomniał, Ŝe podczas poprzedniego posiedzenia, nastąpił

podział na trzy podzespoły do spraw: wynagrodzenia, czasu pracy, zatrudnienia i kaŜdy z

podzespołów miał otrzymać materiały, jakie są oczekiwania w poszczególnych grupach

zawodowych. Zwrócił się z prośbą, Ŝeby opracowywane materiały były przekazywane dla

wszystkich partnerów społecznych przed spotkaniem, co znacznie usprawniłoby moŜliwości

procedowania Zespołu.
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Pani Minister Anna Gręziak poprosiła o zgłaszanie wniosków formalnych. Wniosków nie

zgłoszono. Pani Minister potwierdziła, Ŝe materiały na temat statusu pracowników ochrony

zdrowia zostaną uzupełnione odniesieniem do konieczności zmiany prawa i to do końca

tygodnia zostanie przesłane członkom zespołu. Pani Minister Anna Gręziak poprosiła Pana

Dyrektora Jakuba Bydłonia o przedstawienie wyników wstępnej analizy danych, które zostały

zebrane jako ankiety.

Pan Jakub Bydłoń przedstawił informacje na temat przeprowadzonej ankiety. Wskazał, Ŝe

do tej pory wpłynęły dane z 11 województw. Dane z województwa mazowieckiego są

niepełne i zawierają wiele błędów, obecnie są weryfikowane i w najbliŜszym moŜliwym

terminie zostaną dołączone. Wyjaśnił, Ŝe informacja została sporządzona w oparciu o ankiety

przekazane do wszystkich publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie kraju.

Obejmuje zarówno zakłady opieki zdrowotnej, działające w formie spzoz-ów, jak i jednostek

i zakładów budŜetowych. Dane zaś z jednostek i zakładów budŜetowych w dalszym ciągu są

zliczane. Wyjaśnił, Ŝe kluczowym pojęciem, jakie dla celów porównawczych pojawia się w

informacji jest pojęcie „wynagrodzenia zasadniczego”.

Głos zabrała Pani Maria Ochman, wskazała, Ŝe w ankiecie nie zostali uwzględnieni

pracownicy z ośrodków uzaleŜnień.

Pan Krzysztof Tuczapski, wskazał, Ŝe w opracowaniu zabrakło samorządowych nzoz-ów,

tzw. szpitali samorządowych, które są finansowane z NFZ. Podkreślił, Ŝe to nie są prywatne

nzoz-y, a podstawą ich działalności są kontrakty z NFZ. Są to samorządowe spółki prawa

handlowego, które przygotowują publikowane w Monitorze Polskim sprawozdania.

Pan Dyrektor Jakub Bydłoń, wyjaśnił, Ŝe ankieta nie była kierowana do samorządowych

nzoz-ów, bo Ministerstwo Zdrowia nie jest uprawnione do pobierania od nich tego typu

danych.

Głos zabrał Pan Zygmunt Sitko, zapytał czy występowały trudności interpretacyjne w

rozumieniu pytań zawartych w ankiecie, które mogłyby powodować błędne wypełnianie

ankiet?

Głos zabrał Pan dr Andrzej Włodarczyk, zapytał czy strona rządowa akceptuje poziom

wynagrodzenia w wysokości, o której mowa w uchwale Krajowego Zjazdu Lekarzy, tj. m.in.

3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty?

Pani Minister Anna Gręziak poprosiła o pomoc w udzieleniu odpowiedzi Pana Dyrektora

Atłasa.



9

Głos zabrał Pan Dyrektor Atłas, odniósł się do wypowiedzi Pana Prezesa Zacharskiego.

Przypomniał, Ŝe 7 czerwca br. Minister Zdrowia, Pan Zbigniew Religa przestawił w Sejmie

„Informację na temat sytuacji w systemie ochrony zdrowia”. W tym materiale jest mowa, w

których miejscach i w których latach budŜet państwa podejmie kolejny wysiłek finansowania

systemu ochrony zdrowia. Przypomniał, mŜe Prezes NFZ wielokrotnie przekonywał posłów

na komisjach, Ŝe istnienie systemu ubezpieczeniowego w bieŜącej formie ma ten walor, Ŝe

kaŜdy dodatkowy pieniądz jaki zarobi pracownik w Polsce automatycznie jest przekazywany

do systemu ochrony zdrowia. Podkreślił, Ŝe z przeprowadzonych ankiet wynika, Ŝe

społeczeństwo nie jest skłonne do płacenia większych składek na ochronę zdrowia. Stąd w

propozycji przedstawionej przez Pana Ministra Religę, pojawiły się poza tym, co da budŜet,

czyli na przyszły rok - ratownictwo medyczne, od roku 2008 - 400 mln za składki za które

płaci budŜet, od roku 2009 - 800 mln, za które płaci budŜet, finansowanie procedur

wysokospecjalistycznych. Pojawia się tam równieŜ kwestia OC. Przypomniał, Ŝe pierwsza

próba została podjęta juŜ w 2002 r. za Ministra Łapińskiego i sprawa upadła w Sejmie, teraz

natomiast zostanie podjęta druga próba. Podkreślił, Ŝe nie moŜna przyjąć, Ŝe podwyŜka

postulowana przez Panią Ochman ma być finansowana z budŜetu państwa. Poprosił o

skonkretyzowanie, skąd mają być wzięte pieniądze na podwyŜki.

Głos zabrała Pani Maria Ochman, odniosła się do wypowiedzi Pana Dyrektora Atłasa,

przypomniała, Ŝe w swoich wypowiedziach odnosiła się do kwestii podwyŜek tylko i

wyłącznie w kontekście ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu

przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców. Mówiła o tym Ŝe podwyŜki, które określa ta

ustawa, wzrost który był na ten rok są w gestii dyrektorów, jeśli posiadają środki. Stwierdziła,

Ŝe są tacy dyrektorzy, którzy mimo istniejącej sytuacji finansowej w ochronie zdrowia,

potrafili wygospodarować podwyŜki tej wielkości, nie oglądając się ba budŜet i Ministerstwo

Finansów. Drugi aspekt podwyŜek, o którym mówiła była taki, Ŝe Zespół Międzyresortowy

powinien wypracować pewne standardy zatrudniania i wynagradzania pracowników ochrony

zdrowia i to powinno stać się przedmiotem dyskusji. Jedną z propozycji w tym zakresie jest

propozycja NRL, do której Dyrektor Atłas się nie odniósł.

Pani Minister Anna Gręziak, odniosła się do pytania Pana dr. Włodarczyka wyjaśniła, Ŝe

odpowiedzi na postawione pytanie moŜna udzielić dopiero po przeanalizowaniu danych, które

zostały opracowane na podstawie ankiet. Stwierdziła, Ŝe na chwilę obecną nie moŜna

jednoznacznie powiedzieć, czy perspektywa proponowana przez środowisko lekarskie jest do

zaakceptowania, ani kiedy.
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Głos zabrał Pan Ryszard Kijak z OZZL, odniósł się do wypowiedzi Pana Dyrektora Atłasa i

podkreślił, Ŝe Minister Zdrowia nie ma decydującego głosu, jeśli chodzi o wydatki państwa.

Przypomniał, Ŝe budŜet przeznacza na ochronę zdrowia 3,9% PKB, podczas gdy w innych

państwach jest to 6,5% i więcej. W budŜecie muszą się znaleźć środki na dofinansowanie

systemu. Poinformował, Ŝe wg badań przeprowadzonych przez PENTOR, 75% respondentów

jest za dopłatami do świadczeń medycznych, pod warunkiem, Ŝe zmniejszą się kolejki,

poprawi się jakość świadczeń, zmniejszy się szara strefa. Poinformował, Ŝe OZZL posiada

projekt ustawy, w którym uwzględnione są powyŜsze postulaty.

Głos zabrała Pani Hanna Gutowska z NRPiP, zadała pytanie do strony rządowej, czy

moŜliwe jest wprowadzenie płacy minimalnej dla pracownika ochrony zdrowia?

Przypomniała, Ŝe środowisko pielęgniarskie postuluje, Ŝe płaca minimalna będzie ustalona na

poziomie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, będzie rewaloryzowana, a

jej wzrost będzie uzaleŜniony od czasu pracy, kwalifikacji i zajmowanego stanowiska.

Stwierdziła, Ŝe oczekuje od rządu rozwiązania problemu ubywania pielęgniarek z polskiego

rynku pracy, jaki i braku naboru do szkół pielęgniarskich.

Głos zabrała Pani Iwona Borchulska z Forum Związków Zawodowych, odniosła się do

uchwały Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych i uchwały Zjazdu Delegatów

Krajowych, który spodziewa się podwyŜki dla pielęgniarki w wysokości 3000 zł. Zadała

pytanie, czy parazawody pielęgniarskie, które pojawiły się w informacji, czy to jest

odpowiedź na pytanie Ministerstwa, czy takie wskazują pracodawcy?

Głos zabrał Pan Maciej Sokołowski, zgłosił wniosek formalny, który ma usprawnić

podejmowanie dalszych prac. Sformułował go w następujący sposób:

1. Dokonać analizy listy stanowisk z tabeli nr 1. W terminie do 12.09.2006 przekazać

do Ministerstwa Zdrowia uwagi i propozycje dotyczące wykazu stanowisk.

2. Ministerstwo Zdrowia w terminie do 15.09.2006 r. scali listę stanowisk (lepiej więcej

stanowisk niŜ mniej, bo łatwiej wykreślić lub połączyć stanowiska w toku dalszych prac) i

przekaŜe wszystkim partnerom celem wypełnienia.

3. W terminie do 22.09.2006 strony podadzą oczekiwane DOCELOWE MINIMALNE

wynagrodzenie miesięczne zasadnicze brutto (bez jakichkolwiek dodatków) przeliczone na

jeden pełny etat (zgodnie z art. 32g ustawy o zoz).

a. Kwota wynagrodzenia brutto w zł,
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b. W przeliczeniu na procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw [def.: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,

ogłoszone przez Prezesa GUS- 2.669,18 zł – za IV kwartał 2005r.].

Pani Minister Anna Gręziak poddała pod głosowanie przedłoŜony wniosek formalny.

Głos zabrała Pani Maria Ochman, poprosiła o moŜliwość przedstawienia uwag do 19

września 2006 r.

Pan Krzysztof Tuczapski zaproponował, by kolejne posiedzenie Zespołu odbyło się po 20

września 2006 r.

Pan Maciej Sokołowski stwierdził, Ŝe skupienie się tylko na zawodach medycznych,

spowoduje, Ŝe nie zostaną uwzględnione koszty wynagrodzeń pracowników niemedycznych.

Głos zabrał Pan Zygmunt Sitko z NRPiP, zaproponował, Ŝeby jednostki podały tylko, jaki

procent kwoty stanowią wynagrodzenia personelu niemedycznego i wtedy będzie widoczna

skala obciąŜenia i kwota, jaką moŜe dysponować dyrektor na podział pieniędzy w zakresie

pracowników medycznych.

Głoś zabrał Pan Prezes Bogdan Zacharski, zapytał czy wykaz stanowisk jest akceptowany

przez stronę pracowniczą? Czy dane kwotowe mogą być od razu uzupełnione o dane

ilościowe? Odniósł się do wypowiedzi Pana Dyrektora Atłasa.

Pani Maria Ochman poprosiła o przesłanie drogą elektroniczną wniosku zgłoszonego przez

Pana Macieja Sokołowskiego.

Pani Minister Anna Gręziak przedstawiła opinię Pana Prof. Huberta Izdebskiego w

przedmiocie moŜliwości wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników

ochrony zdrowia. Pani Minister poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny, który

został przegłosowany i przyjęty.

Pan Dyrektor Dariusz Atłas przeprosił i stwierdził, Ŝe rzeczywiście Pani Ochman mówiła o

negocjacyjnym systemie. Udzielił wyjaśnień odnośnie tabeli zawartej w „Informacji dla

Sejmu o sytuacji w ochronie zdrowia”.

Pan Filip Grzejszczyk Dyrektor Departamenu Dialogu Społecznego, zaproponował termin

kolejnego posiedzenia na 26 września 2006 r. o godz. 11.00. Pan Dyrektor odczytał poprawki

do protokołu przedłoŜone przez Naczelną Radę Pielęgniarek i PołoŜnych. Protokół z
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posiedzenia Międzyresortowego Zespołu, które odbyło się dnia 6 lipca 2006 r. został przyjęty

przy 3 głosach wstrzymujących.

PODSUMOWANIE POSIEDZENIA

1. Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do opracowania harmonogramu prac

Międzyresortowego Zespołu,

2. opracowania katalogu pytań i odpowiedzi dotyczących ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o

przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń,

3. OZZL zgłosił wniosek o wykreślenie art. 44 ust. 7 i 8 z ustawy o negocjacyjnym systemie

kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie

niektórych ustaw,

4. Pani Hanna Gutowska wnioskowała o spisanie uprawnień pracowników ochrony zdrowia

oraz uzupełnienie materiału „Informacja dotycząca statusu pracowników ochrony

zdrowia” i rozszerzenie komentarzy do zawartych w nim aktów prawnych,

5. Pan Krzysztof Tuczapski złoŜył wniosek o przeprowadzenie ankiety dla NZOZ-ów

samorządowych,

6. zgłoszono wnioski o:

- rozszerzenie katalogu stanowisk i przeprowadzenie ankiety w wybranych

reprezentatywnych placówkach ochrony zdrowia i oszacowanie średniego wynagrodzenia,

- opracowanie tabeli stanowisk pracy,

7. przedstawienie stanowiska rządu, czy jest skłonny do podjęcia rozmów w sprawie

minimalnego wynagrodzenia.

Załącznik

- Lista obecności na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad
Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia w dniu 5 września 2006 r.


