
Rząd odmówił lekarzom – Dziennik, 13 grudnia 2007 r. 
 
OZZL: MINISTER KOPACZ SI Ę SKOMPROMITOWAŁA 
 
Rząd odrzucił projekt ustawy o przesuni ęciu 4 mld zł z Funduszu Pracy do NFZ. Projekt nie 
otrzymał bowiem rekomendacji ministra zdrowia. Zwi ązek zawodowy lekarzy decyzj ę 
komentuje krótko- To kompromitacja ministra. Dalsze  rozmowy z Ew ą Kopacz nie maja sensu. 
 
1 stycznia w Ŝycie wejdzie ustawa o czasie pracy lekarzy. Zgodnie z normami unijnymi będą pracowali 
48 godzin tygodniowo. Chyba Ŝe zgodzą się na pracę ponad limit. OZZL chciał, by rząd Tuska 
sfinansował  je tak, jak wymyślił to PiS, czyli przesunął pieniądze z Funduszu Pracy do NFZ. 
 
Kopacz odmówiła, czym oburzyła lekarzy. – Minister powinien dąŜyć do tego, Ŝeby resort zdrowia 
dobrze funkcjonował. A pani minister miała te 4 mld na wyciagnięcie ręki! – irytuje się Krzysztof Bukiel, 
szef OZZL. Równie ostro wypowiada się wiceszef związku Zdzisław Szramik. – Niewzięci tych 4 mld 
to akt sabotaŜu. Pani minister okazała się skrajnie nielojalna wobec pracowników ochrony zdrowia – 
mówi Szramik. Kopacz broni Zbigniew Chlebowski, szef klubu PO. – Nie wyobraŜam sobie, Ŝeby 
pieniądze przeznaczone m.in. na zasiłki dla bezrobotnych przeznaczać na inny cel. Nawet bardzo 
szczytny – mówił poseł.  
OZZL czeka teraz spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, któremu przed kilkoma dniami wysłali 
list. 
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Uwaga:   Dnia 11 grudnia 2007r. Prezes rady Ministrów powo łał Pana Andrzeja Włodarczyka na   
               stanowisko Podsekretarza Stanu w Min isterstwie Zdrowia. 
 
 

Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej Andrzej Włodarczyk  

  Grudzie ń 2007 r. 
 

 
Zapowiadana przez nową minister zdrowia, naszą KoleŜankę Ewę Kopacz, szybka 
nowelizacja ustawy o ZOZ-ach dotycząca przepisów o czasie pracy lekarzy - jest 
niezbędna. 
 
Na wprowadzenie systemu zmianowego pracy lekarzy nie ma zgody środowiska, 
poniewaŜ znacznie pogorszyłoby to poziom opieki nad chorymi, a do tego - według 
niektórych szacunków - do pracy w tym systemie brakuje ok. 20 tys. lekarzy. 
 
Zarówno propozycje przejścia na umowy cywilnoprawne (kontrakty), jak i wyraŜenie 
zgody na przedłuŜenie czasu pracy, a więc klauzula opt-out, muszą wiązać się z 
podniesieniem zarobków lekarzy. Czy dzisiaj w Narodowym Funduszu Zdrowia są na to 
pieniądze?  
 

W swoim exposé prezes Rady Ministrów wyraźnie powiedział, Ŝe muszą wzrosnąć zarobki lekarzy i pielęgniarek. 
Ale czy przewiduje ten wzrost juŜ od przyszłego roku? Cieszy natomiast, Ŝe przedstawione kierunki reformy 
systemu są zgodne z naszymi oczekiwaniami i rysują szansę na poprawę fatalnej sytuacji ochrony zdrowia w 
Polsce. Zapowiedź zwiększenia środków z budŜetu na wynagrodzenia dla staŜystów i rezydentów oraz ułatwienia 
w kształceniu specjalizacyjnym to dobry kierunek, a zarazem znak, Ŝe PO zamierza dotrzymywać obietnic 
przedwyborczych. 
 
śyczę Ewie Kopacz, aby odniosła sukces i rozwiązała ten i inne palące problemy - z korzyścią dla lekarzy, 
pielęgniarek, a takŜe dla naszych pacjentów.  
A z okazji zbliŜających się Świąt i Nowego Roku Ŝyczę wszystkim KoleŜankom i Kolegom zdrowia oraz tego, 
Ŝebyśmy w nadchodzącym roku nie musieli protestować, jak w dwóch poprzednich latach. 
 
Andrzej Włodarczyk 
 
 


