
Minister Religa mo Ŝe podać się do dymisji – informacja TVN24, 4 lipca 
2007r., godz. 11.00 
 
 

TVN24 podała, Ŝe moŜe dojść do dymisji ministra zdrowia Zbigniewa Religi, jeŜeli nie 
dojdzie do porozumienia z premierem, w sprawie podwyŜek dla pielęgniarek. 
Pielęgniarki domagają sie podwyŜek w IV kwartale br. 

 
W Kancelarii Premiera zakończyło się właśnie spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z 
ministrem zdrowia. Zbigniew Religa miał na nim przedstawić szefowi rządu swoje 
propozycje rozwiązania sporu z pracownikami słuŜby zdrowia.  

Do dziennikarzy przed kancelarią premiera dotarła informacja o moŜliwej dymisji ministra 
Religi, jeśli premier nie zgodzi się na jego postulaty. Rzecznik ministra Paweł Trzciński nie 
chciał bezpośrednio potwierdzić tej informacji. Dał jednak do zrozumienia, Ŝe dymisja jest 
moŜliwa. Jak powiedział rzecznik resortu zdrowia Paweł Trzciński - Zbigniew Religa juŜ 
wcześniej podkreślał, Ŝe jeśli nie będzie miał narzędzi do naprawy słuŜby zdrowia będzie 
musiał zrezygnować z pełnienia swojej funkcji.  
 
Natomiast o godzinie 14.00 minister ma się spotkać z przedstawicielami związków 
zawodowych ochrony zdrowia. Rozmowy mają się odbyć w Centrum Partnerstwa 
Społecznego "Dialog".  
 
Minister zdrowia wyraził nadzieję, Ŝe zakończy się protest pielęgniarek przed kancelarią 
premiera. Liczy na podpisanie porozumienia z protestującymi. Pielęgniarki z kolei 
zapowiadają, Ŝe nie zakończą protestu, jeśli w tym roku nie dostaną podwyŜek. Właśnie o 
pieniądzach na podwyŜki w tym roku mają rozmawiać premier Kaczyński z ministrem 
zdrowia.  
 
Po spotkaniu z premierem minister Religa spotka się z prezydentem Lechem Kaczyńskim.  
 
W "Sygnałach Dnia" premier powiedział, Ŝe proponowana przez ministra zdrowia podwyŜka 
składki na ubezpieczenie zdrowotne to w istocie podwyŜka podatków. Jarosław Kaczyński 
powtórzył, Ŝe o podwyŜce podatków mówi wyłącznie w kontekście osób najbogatszych i 
referendum. PodwyŜszenie składki zdrowotnej źle wpłynie - jego zdaniem - na wysokość 
bezrobocia i tempo wzrostu gospodarczego, a w efekcie moŜe to się nie opłacać całemu 
społeczeństwu i słuŜbie zdrowia. Dlatego teŜ w tej chwili nie zgadza się na podwyŜszenie 
składki na ubezpieczenie zdrowotne.  
 
Szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych (OZZPiP), Dorota 
Gardias, komentując pogłoski o moŜliwej dymisji Religi, powiedziała, Ŝe byłoby bardzo 
przykro, gdyby do niej doszło. Oznaczałoby to, Ŝe ktoś nie chce, by doszło do porozumienia 
między protestującymi a rządem - mówiła. Gardias dodała, Ŝe do porozumienia jest juŜ 
naprawdę blisko. (mj) 

 

 


