
Lekarze juŜ zwalniają się z pracy – Dziennik, 30 maja 2007 r., 
godz. 9.45. 
 
Strajkujący lekarze przeszli od słów do czynów. Zapowiadali, Ŝe będą się zwalniać z pracy 
i właśnie zaczęli odwieszać lekarskie fartuchy. A do tego do sądów ślą wnioski o 
odszkodowania za pracę ponad limit. Ci, którzy strajkują, nie wypełniają dokumentacji, a 
inni idą na urlopy. Trwa kolejny dzień lekarskiego protestu. 
 
Coraz mniej lekarzy strajkuje, Ŝądając podwyŜek. Ale nie dlatego, Ŝe wracają do pracy. Wręcz 
przeciwnie – dochodzą z niej. Jak pisze „Dziennik Wschodni” , dziś pierwsi lekarze ze szpitala przy Al. 
Kraśnickiej w Lublinie złoŜą wypowiedzenia. Wczoraj zrobiło to jedenastu medyków z Opola 
Lubelskiego. To połowa tam pracujących. 
 
Jak wpływa to na pracę szpitali? „Jest nas tak mało, Ŝe nawet nie musimy strajkować w formie 
ostrego dyŜuru, bo cały czas tak pracujemy” – mówi „Dziennikowi Wschodniemu” Joanna 
Szubertowska przewodnicząca Związku Zawodowego Lekarzy w Opolu Lubelskiem. 
Lekarzy w szpitalach jest jeszcze mniej. Dziś zaczęli brać urlopy na Ŝądanie, nie pojawią się w pracy w 
szpitalach w Zamościu, Biłgoraju, Puławach, a w piątek w Lublinie. 
 
Medycy mają więcej pomysłów, jak pogłębić państwo. Chcą odszkodowań za tzw. misiowe. Tak 
nazwano pracę ponad limit 48 godzin tygodniowo. Misiowe, bo pierwszym lekarzem, który dostał 
odszkodowanie, był dr Czesław Miś. Do sądu w Puławach wpłynęło juŜ ponad 130 wniosków. W całym 
kraju moŜe być ich duŜo więcej. 
 
Paweł  Wysocki 
 
 

Szef strajkujących lekarzy mieszka w luksusach – Dziennik,      
30 maja 2007 r.  

 
O kilku dni opowiada się o tym, Ŝe polscy lekarze zarabiają psie pieniądze i Ŝądają 
podwyŜek. Tymczasem sam Krzysztof Bukiel szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Lekarzy i przywódca strajkujących medyków, wybudował niedawno pod Szczecinem 
okazały dom – pisze „Fakt”. 
 
Bukiel mieszka w Morzyczanie oddalonym, oddalonym o 20 km od Szczecina. Domy w tej okolicy są 
warte nawet milion zł – twierdzi „Fakt”. Tańsze posiadłości kosztują tu ok. 700 tyś. zł. Willa Bukiela 
naleŜy do bardziej okazałych. Co najmniej 100 metrów powierzchni mieszkalnej i bardzo duŜa działka. 
Jest tu nawet boisko do koszykówki. 
 
„Fakt” donosi, Ŝe pensja Bukiela w związku to około 7500 zł brutto miesięcznie. Ale to nie wszystko. 
Razem z Ŝoną zarabia teŜ prywatnie. Marzena Bukiel, alergolog i pulmonolog, prowadzi swój własny 
gabinet lekarski. Zorganizowali go w swoim starym mieszkaniu w Stargardzie Szczecińskim. Podobno 
przyjmuje w nim równieŜ jej mąŜ. Za jedną wizytę Ŝądają ok. 100 zł. 
 
Krzysztof Bukiel wychował się w rodzinie pracownika portowego i pielęgniarki. Potem przez wiele lat 
pracował jako zwykły internista w Stargardzie Szczecińskim. Wiele razy próbował dostać się do Sejmu. 
Bez skutku. Ale zaczął realizować swoje ambicje w inny sposób – jako główny „jastrząb” w związku 
lekarzy. Od zeszłego tygodnia jest przywódcą ogólnopolskiego strajku. 


