
Religa: Składka zdrowotna pójdzie w górę – Dziennik,      
24 maja 2007 r. 
"Nie ma odwrotu, podniesienie składki zdrowotnej będzie konieczne" - zapowiada 
minister zdrowia Zbigniew Religa. Musi co prawda przekonać do tego jeszcze premiera, 
prezydenta, rząd i parlament. Ale jeśli mu się uda, więcej oddamy z pensji na słuŜbę 
zdrowia. 

O ile wzrosłaby składka? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo za to, Ŝe nawet kilka milionów Polaków 
wciąŜ nie płaci na słuŜbę zdrowia. W tym wielu rolników. "Musimy zreformować całą Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego" - zapowiedział Religa w TVN24. Zastrzegł jednak od razu, Ŝe za 
bezrobotnych i sporą część rolników nadal płacić będzie państwo. 

WyŜsza składka zdrowotna to więcej pieniędzy między innymi na lekarzy. A właśnie od dziś lekarze 
strajkują, domagając się podwyŜek. Tysiące medyków nie przyszło do pracy. W niektórych regionach w 
przychodniach i szpitalach nie stawiło się nawet 75 procent lekarzy. 

Co do tego, Ŝe lekarze powinni zarabiać więcej, minister nie ma wątpliwości. Jednak o 
podwyŜkach, które będą kosztować budŜet 11 miliardów złotych, mogą na razie zapomnieć. 
"Nawet w przyszłym roku trudno byłoby je znaleźć" - zastrzegł Religa. 

Mariusz Nowik
 
 
 
 
LEKARZE NIE CHCĄ PODWYśEK DLA SIÓSTR                

Pielęgniarki: lekarze to zdrajcy i samoluby 
– Fakt , 25 maja 2007 r. 
Pielęgniarki czują się oszukane przez lekarzy - pisze "Fakt". Ci ostatni Ŝądają od rządu 
podwyŜek, ale tylko dla siebie. Tymczasem ilekroć to pielęgniarki ogłaszały strajk, 
zawsze domagały się wyŜszych pensji dla całego białego personelu. 

"Fakt" sugeruje, Ŝe lekarze nie chcą dzielić się z pielęgniarkami pieniędzmi, które 
ewentualnie wyszarpią od rządu. JuŜ teraz mówi się o miliardzie złotych, który Narodowy 
Fundusz Zdrowia miałby oddać tylko lekarzom. 

"Za miliard złotych poświęcili swoje koleŜanki" - Ŝali się na łamach "Faktu" Longina 
Kaczmarska, wiceszefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych. 

Pielęgniarki czują się nie tylko oszukane, ale i obraŜone. W środowisku lekarskim krąŜy 
bowiem opinia, Ŝe siostry są balastem, który przeszkadza lekarzom w negocjacjach 
płacowych. Lekarze mają między sobą Ŝartować, Ŝe nie potrzebują "przyzwoitek" w 
rozmowach z rządem. "Określanie nas mianem przyzwoitek świadczy tylko i wyłącznie o 
poziomie kultury tych ludzi" - oburza się Kaczmarska. 

Oliwy do ognia dolał plakat, który rozmieścili w szpitalach strajkujący lekarze. Na pierwszym 
tle przedstawia pielęgniarkę trzymającą transparent. Za nią murem stoją dwaj lekarze. Według 
"Faktu" siostry twierdzą, Ŝe ten plakat to wielkie kłamstwo. "Na plakat to się nadawałyśmy. A 
do negocjacji z rządem to juŜ nie" – mówi z Ŝalem GraŜyna Gaj, przewodnicząca Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych w Małopolsce. 
„FAKT” 



Lekarze stawiają rozmowy z rządem na ostrzu noŜa – Dziennik, 25 maja 
2007 r., godz. 9.50. 

To ma być szansa na zakończenie strajku lekarzy. Ale zapowiadane kilka dni temu 
spotkanie związkowców z ministrem zdrowia moŜe zostać odwołane. Lekarze z OZZL , Ŝe 
nie przyjdą na negocjacje, jeśli stawią się na nich przedstawiciele innych związków 
zawodowych. 

Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Tomasz Underman 
przekonywał, Ŝe inne związki nie prowadzą strajku i oświadczył, Ŝe nie będzie rozmawiał z 
rządem w ich obecności. Zaznaczył, Ŝe pójdzie na negocjacje ze Zbigniewem Religą i 
najpierw sprawdzi to będzie na spotkaniu. 

Jednak rzecznik Ministerstwa Zdrowia Paweł Trzciński juŜ wczoraj zapowiedział, Ŝe na 
spotkanie zaproszeni są przedstawiciele wszystkich grup pracowniczych słuŜby zdrowia. Jeśli 
stawią się w Ministerstwie, lekarze z OZZL mogą demonstracyjnie trzasnąć drzwiami. 
Spotkanie – wg planu – ma się rozpocząć o godz. 11. Związkowcy z OZZL chcą, by rząd 
przeznaczył na tegoroczne podwyŜki miliard złotych z rezerwy finansowej NFZ. Chcą teŜ
gwarancji, Ŝe w przyszłym budŜecie pieniędzy na słuŜbę zdrowia będzie więcej, i Ŝe 
wprowadzona będzie zerowa stawka VAT na świadczenia zdrowotne. Domagają się teŜ, by 
rząd wziął na siebie długi szpitali. 

Co na to resort zdrowia? Minister zaproponował lekarzom 15-procentowe podwyŜki od 
przyszłego roku przez kolejne trzy lata. Lekarzom – z tego, co do tej pory wiadomo – ta 
propozycja się nie podoba. Dzisiejsze rozmowy będą więc bardzo trudne. 

Tym bardziej - Ŝe jak pisze „Gazeta Wyborcza” – minister Religa nie moŜe dogadać się z 
wicepremier i minister finansów Zyta Gilowską. Szef resortu zdrowia chce, by Gilowska dała 
z budŜetu dodatkowe pieniądze na podwyŜki dla lekarzy. A pani minister mówi „nie”. Religa 
liczy, Ŝe być moŜe prezydent Lech Kaczyński skłoni ja do zmiany zdania. 

Magdalena Miroszewska/IAR 


