
INFORMACJA z POSIEDZENIA PLENARNEGO
w MINISTERSTWIE ZDROWIA

      Dnia 16 stycznia 2007r. W Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia odbyło się plenarne
posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Zasad
Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia. Obradom przewodniczył v-ce
minister zdrowia Pan Bolesław Piecha, Przewodniczący Zespołu. Na wstępie
przypomniał zebranym, Ŝe jest to ostatnie posiedzenie plenarne Zespołu, powołanego
przez Prezesa Rady Ministrów zarządzeniem nr 81 z dnia 22 maja 2006r. (M.P. Nr 35, poz.
387).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy,
z-ca Prezesa NFZ ds. finansowych Pani Dorota Puka, ekspert NSZZ „Solidarność” Pan prof.
Jakub Stelina, przedstawiciele strony społecznej związków zawodowych oraz organizacji
samorządu zawodowego działających w ochronie zdrowia, jak teŜ przedstawiciele
pracodawców, a z ramienia Konfederacji Pracodawców Polskich Korporacji „Zdrowe
Zdrowie” Krzysztof Tuczapski.

Na początku spotkania przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęto protokoły z obrad
Zespołu w dniach 18-20.12.2006r. Następnie rozpoczęła się dyskusja nad ustaleniami
zawartymi w ww. protokołach, która faktycznie ze strony związkowej i samorządu
zawodowego sprowadziła się do tematu: minimalnego wynagrodzenia pracowników
ochrony zdrowia. Niestety, eksperci powołani przez Ministerstwo Zdrowia w tym temacie
odmówili wydania swojej opinii (prof. Marek Zubik, prof. Hubert Izdebski), jak równieŜ
ekspert strony związkowej wskazany przez Panią Przewodniczącą Marię Ochman, Pan prof.
Zdzisław Kubot. Jedynie Pan prof. Jakub Stelina prawnik Uniwersytetu Gdańskiego -
przedstawił swoje stanowisko. Po wielowątkowym wystąpieniu wg jego oceny nie jest
dopuszczalne określenie minimum wynagrodzenia pracowników słuŜby zdrowia.
Byłoby to moŜliwe tylko wówczas, gdyby obowiązywał ponadzakładowy układ zbiorowy w
ochronie zdrowia, co jest zdaniem min. Piechy, niemoŜliwe, ze względu na róŜnorodność
podmiotów tworzących ZOZ-y. Rozpoczęła się burzliwa, wielowątkowa dyskusja,
prowadzona przede wszystkim przez stronę związkową. Padały liczne Ŝądania ustalenia
minimalnej płacy, jak teŜ sugestie, Ŝe praca tego Zespołu została zmarnowana przez
stronę rządową. Niestety mój głos proszący o zachowanie umiaru i wypracowanie
„jakiegoś” stanowiska, które moglibyśmy przedstawić pracownikom ochrony zdrowia, jako
podstawę do merytorycznego opracowania ustawy, pozostał bez odzewu.

Pan minister Piecha stwierdził, Ŝe Pan Premier Jarosław Kaczyński czeka na końcowe
sprawozdanie z prac Zespołu tylko do końca stycznie br. Sprawozdanie to ma być
przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia do 20 stycznie br. Będzie się ono opierało
merytorycznie na następujących punktach:

• zmiana ustaw o zawodach medycznych;

• wartościowanie systemu pracy minimalne w punktach (np. wycena danej procedury
lekarz 20, pielęgniarka 15, technik laborant 12, salowa 5 etc);

• płatne urlopy szkoleniowe pracowników ochrony zdrowia;

• określenie jasne podstaw funkcjonowania „co to jest ZOZ?!”;

• brak moŜliwości rozpatrzenia postulatów wcześniejszych emerytur i rent
zawodowych.

Sprawozdanie zostanie przedstawione członkom Zespołu i będzie moŜliwe przygotowanie
przez przedstawicieli strony społecznej zdań odrębnych, które będą wpisane do
powstającej umowy społecznej. Zdania te naleŜy przesłać do MZ do dnia 24 stycznia
2007r.!, przez poszczególne zainteresowane strony.



Poruszana była równieŜ kwestia sieci szpitali. Minister Piecha stwierdził, Ŝe faktycznie
prace ze strony rządowej są ukończone, nie uzyskano odpowiedzi, czy będą jakieś dalsze
konsultacje ze stroną społeczną. WaŜnym tematem poruszonym przeze mnie była sprawa
ustawy podwyŜkowej z 22 lipca 2006r., dotycząca „co dalej od 1 stycznie 2008r?”. Na
pewno ustawa, jako incydentalna, będzie obowiązywała tylko do 31 stycznia 2007r.!
Minister Piecha stwierdził, Ŝe NFZ prowadzi prace nad zmianą wyceny procedur. Pani
Prezes Dorota Puka stwierdziła, Ŝe NFZ będzie miał środki na płace od 1 stycznia
2008r na poziomie podwyŜek w roku 2006, które będą wliczone w koszty
procedur medycznych! Na pytanie moje „jakie?”, padła odpowiedź kontrakty mają być
podwyŜszone o ok. 12% w stosunku do wynegocjowanych na 2007 rok ! ... wg
Pani Prezes pieniądze będą!!!

Na tym Pan minister Piecha zakończył spotkanie.

Nasuwa się uwaga końcowa taka, Ŝe stronie rządowej i pracodawcom bardziej zaleŜało na
ustanowieniu consensusu, abyśmy wreszcie mieli podstawy do normalnej, długofalowej
pracy w naszych zakładach, na zdrowych, rynkowych zasadach, dla dobra wszystkich
pracowników, niŜ stronie związkowej. Jest to chyba smutne i nie wróŜy dobrze na
przyszłość!
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