
 

   RESORT CHCE PRZEKONAĆ PREMIERA – Dziennik,          
  20 styczeń 2007r. 

Piecha: Dodatkowe ubezpieczenia 
to dobry plan 
Plan ogłosił minister Religa. Ci, których na to stać, mogliby 

płacić dodatkową składkę na ubezpieczenie, a w zamian byliby leczeni w 
lepszych warunkach. Premierowi nie podoba się ten pomysł. Ale resort zdrowia 
chce go do niego przekonać. 

Jarosław Kaczyński skrytykował w wywiadzie dla DZIENNIKA pomysł na podział 
pacjentów na biedniejszych i bogatszych. Szef rządu mówi, Ŝe moŜe być tak, Ŝe w 
publicznych szpitalach bogaci będą leŜeli w separatkach, a biedni będą zdani na sale 
wieloosobowe i korytarze. 

Jednak Ministerstwo Zdrowia upiera się, Ŝe to dobry plan. Wiceminister Bolesław Piecha 
chce przekonać do niego premiera. I dodaje, Ŝe kaŜdy minister musi do swoich pomysłów 
przekonywać szefa rządu, bo takie jest jego zadanie. Piecha nie zgadza się, Ŝe plan 
wprowadzi podział na lepszych i gorszych chorych.  

Według pomysłu Zbigniewa Religi, pacjent, płacąc od 7 do 10 złotych miesięcznie, mógłby 
liczyć na lepsze warunki leczenia. Wcześniej zostanie określony podstawowy koszyk usług 
medycznych, na które mogą liczyć ci, którzy nie wykupią dodatkowego ubezpieczenia. 
Ustawa ma być gotowa do czerwca. 

 
 
 
NOWY PROJEKT MINISTERSTWA ZDROWIA – Dziennik, 22 styczeń 2007r. 

Lekarze będą zarabiać w punktach 
Ministerstwo Zdrowia przygotuje przeliczniki, które określą, ile zarobi 
lekarz, pielęgniarka i pozostali pracownicy medyczni w danym roku. 
SłuŜba zdrowia miałaby zagwarantowany stopniowy, ale systematyczny 
wzrost płac - pisze DZIENNIK. 

Pomysł punktowej wyceny zawodów medycznych przedstawił wiceminister zdrowia 
Bolesław Piecha podczas obrad międzyresortowego zespołu przygotowującego zasady 
wynagradzania i zatrudnienia w słuŜbie zdrowia. Zespół powołany został jeszcze przez rząd 
Kazimierza Marcinkiewicza, by znaleźć kompromis między strajkującymi pracownikami 
słuŜby zdrowia i rządem. Miał działać do końca listopada, ale jego prace zakończyły się 
fiaskiem.  
 
Środowisko medyczne chce bowiem gwarancji płacy minimalnej na poszczególnych 
stanowiskach, by ograniczyć dowolność dyrektorów szpitali w wynagradzaniu. To 
rozwiązanie rząd konsekwentnie odrzuca jako niekonstytucyjne. Premier Jarosław Kaczyński 
przedłuŜył prace zespołu jeszcze o kolejne dwa miesiące, ale widoków na kompromis wciąŜ 



nie było. 
 
Nowy pomysł ministerstwa jest próbą ominięcia tego pata. Ma pozwolić na spełnienie Ŝądań 
lekarzy i pielęgniarek bez naruszania prawa. Pomysł jest prosty: do kaŜdego zawodu 
przypisane byłyby punkty, np.: pielęgniarka 15, lekarz z I stopniem specjalizacji 17, asystent 
20. Punkty pomnoŜone przez ministerialny wskaźnik obowiązujący w danym roku, np. 300, 
dawałyby odpowiedź na pytanie, poniŜej jakiej kwoty na danym stanowisku nie moŜna 
zatrudniać pracowników.  
 
Wiceminister Piecha podkreśla, Ŝe projekt jest na etapie wstępnych przygotowań. Punktów 
jeszcze nie przypisano do poszczególnych profesji, nie wyliczono teŜ wskaźnika. Obiecuje 
jednak, Ŝe do końca lutego szczegóły będą dopracowane. Skąd pieniądze na realizację? "Na 
pewno w tym roku dodatkowych pieniędzy nie będzie. Przeliczniki rosłyby co roku tak, by za 
kilka lat dojść do postulowanych przez lekarzy" - tłumaczy Piecha 
 
 
 


