
SPRAWOZDANIE z POSIEDZENIA w MINISTERSTWIE PRACY                           
i POLITYKI SPOŁECZNEJ w dniu 7.08.2007 r.  

 
 

      W dniu 7 sierpnia 2007 r. w gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się 
posiedzenie robocze zespołu ds. usług publicznych Komisji Trójstronnej. Obrady prowadziła Pani 
Katarzyna TYMOWSKA Przewodnicząca grupy roboczej. W pracach grupy uczestniczyli m.in.: ze strony 
Ministerstwa Zdrowia Pan min. Bolesław Piecha, ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia Prezes Andrzej 
Sośnierz, ze strony społecznej – ElŜbieta Gardias Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i PołoŜnych, Urszula Michalska Przewodnicząca sekcji ochrony zdrowia OPZZ, przedstawiciel 
BCC Bogdan Zacharski oraz przedstawiciele Konfederacji Pracodawców Polskich ekspert Michał Kamiński 
oraz v-ce Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych Krzysztof 
Tuczapski, jak teŜ liczni eksperci strony rządowej. 
   Grupa robocza powołana w ramach zespołu usług publicznych Komisji Trójstronnej dokonała na 
kolejnym spotkaniu analizy projektu zmiany ustawy o przekazywaniu środków publicznych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz zmianie innych ustaw Ustawy z dnia 22 lipca 2006r., 
tzw. „ustawy wedlowskiej”. 
   Na wstępie spotkania Pani Przewodnicząca Katarzyna Tymowska oraz Pan Minister Bolesław Piecha 
stwierdzili, Ŝe na przygotowanie ww. zmian w ustawie zostało niewiele czasu, gdyŜ musi ona zostać 
zatwierdzona na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 20 sierpnia br. i zostać bezpośrednio skierowana do 
Marszałka Sejmu RP. Parlament ma zająć się zapisami nowelizacji ustawy na swoim najbliŜszym 
posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2007r.  
   Do najwaŜniejszych spraw z zakresu regulowanych projektowaną ustawą, nad którymi podjęto 
merytoryczną dyskusję zaliczono m.in.: 

 
•••• charakter kwot , które świadczeniodawcy otrzymywaliby z przeznaczeniem na wzrost 

wynagrodzeń w roku 2008 (czy zostaną uwzględnione wzrosty wskaźników kosztów pracy            
w 2007r.), 
- kwoty pozostaną na niezmienionym poziomie - 

•••• kryteria podziałów szpitali na grupy w miarę jednorodne, z uwagi na charakter działalności          
i wynikający z tego udział kosztów pracy w sumie naleŜności, 

•••• rodzajów świadczeń , które powinny być wyłączone przy naliczaniu sumy naleŜności jaką 
otrzymują niektóre szpitale, np. programy terapeutyczne lekowe (tylko są rozliczane koszty 
zakupów leków), 
- nie będzie róŜnicowania rodzajów świadczeń zdrowotnych - 

•••• sposób zrekompensowania szpitalom zaniŜonych ustawą z 2006 r. wskaźników udziału 
kosztów pracy w sumie naleŜności, czyli zrekompensowanie skutków błędnie uchwalonych               
w ustawie wskaźników za okres od 1 października 2006r. Dla szpitali utworzonych przez gminy lub 
powiaty przyjęto podniesienie wskaźnika udziału kosztów pracy w koszcie świadczenia 
zdrowotnego z 0,56 na 0,65. 
- zmiana wskaźnika została przyjęta, regulacja ma obowiązywać od 1 października 2007r. - 

•••• włączenie od 1 stycznia 2008 r. do wynagrodzenia zasadniczego kwot przeznaczonych 
pracownikom ze środków dodanych do naleŜności z tytułu znowelizowanej ustawy z 2006 r. Łączna 
suma musi pokryć wynagrodzenia zasadnicze wraz z pochodnymi, tj. kosztami dyŜurów                 
i pochodnych zakładu pracy (ZUS). Zapis dotyczy obligatoryjnie SP ZOZ-ów. 

•••• nałoŜenie obowiązku na kierownika publicznego zoz-u , począwszy od wejścia w Ŝycie tej 
nowelizacji ustawy, aby w przypadku zwiększonej przez NFZ sumy naleŜności w ramach 
kontraktów na świadczenia zdrowotne, 40% z dodatkowej sumy przeznaczał na wzrost 
wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi. 

•••• pracownicy zatrudnieni w drugiej połowie 2006 r. będą mogli otrzymać od 1 stycznia 2008 r. 
kwoty zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi, zgodnie z obecnym 
brzmieniem projektu ustawy, w kwocie ustalonej w 2006 r.. Nie będą moŜna przekazywać tych 
środków na wzrost wynagrodzeń osobom nowo zatrudnionym w 2007 r. i 2008 r. 
- w ramach dotychczasowej puli środków przeznaczonych na podwyŜki w 2006 r., jeŜeli zostanie 
rezerw, to będzie moŜna ją przeznaczyć dla pracowników tzw. „starych”, o ile nie osiągnęli puli 
40% wzrostu wynagrodzenia lub dla „nowych” pracowników”, zgodnie z decyzją pracodawcy - 
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