
PROTOKÓŁ 

 Z POSIEDZENIA MI ĘDZYRESORTOWEGO ZESPOŁU ds. OPRACOWANIA 

ZASAD ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA 

 W OCHRONIE ZDROWIA 

które odbyło się dnia 30 listopada 2006 r. 

 

W dniu 30 listopada 2006 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne posiedzenie 

Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania  

w Ochronie Zdrowia. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zespołu oraz osoby 

zaproszone wg załączonej listy obecności. 

Posiedzenie plenarne Zespołu poświęcone było przede wszystkim: 

- omówieniu sprawozdania z prac Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad 

Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia, które w dniu 28 listopada br. zostało 

przedłoŜone Prezesowi Rady Ministrów. 

Pan Zbigniew Religa Minister Zdrowia, Przewodniczący Zespołu przywitał 

zgromadzonych i poinformował, Ŝe nastąpiła zmiana na stanowisku osoby odpowiedzialnej za 

prowadzenie dialogu społecznego w Ministerstwie Zdrowia i funkcja ta została powierzona 

Panu Bolesławowi Piesze Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 

Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podziękował za 

powierzenie mu funkcji przewodniczenia Zespołowi Międzyresortowemu oraz poinformował, 

Ŝe podejmowane dotychczas działania zostały przedstawione w sprawozdaniu z prac 

Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w 

Ochronie Zdrowia. Problemem priorytetowym były zagadnienia omawiane w ramach 

podzespołu roboczego ds. wynagrodzeń. Przekazał informację, Ŝe Prezes Rady Ministrów 

Jarosław Kaczyński po zapoznaniu się z treścią dokumentu opracowanego jako 

podsumowanie działań podejmowanych w celu ustosunkowania się na gruncie aktualnie 

obowiązującego prawa do postulatów zgłaszanych przez stronę społeczną zdecydował, Ŝe 

naleŜy przedłuŜyć prace Zespołu o dwa miesiące-grudzień i styczeń, czyli do końca stycznia 

2007 r.  

Sprawozdanie z prac Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i 

Wynagradzania w Ochronie Zdrowia, podpisane przez dziewięciu ministrów i przedstawiciela 

Narodowego Funduszu Zdrowia jest wynikiem podejmowanych prac, w ramach których 
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podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w świetle obowiązującego prawa 

moŜliwe jest ustalenie minimalnego wynagrodzenia w jakichkolwiek grupach zawodowych. 

Pan Minister przywołał treść przepisów Konstytucji, która definiuje minimalne 

wynagrodzenie w liczbie pojedynczej tzn., Ŝe jest ono ogólnie obowiązujące. Nie ma innych 

konstytucyjnych przesłanek, Ŝeby ustalać minimalną płacę przy poszczególnych grupach 

zawodowych. Na tej przesłance swoje ekspertyzy oparli zarówno Pan Prof. H. Izdebki oraz 

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów.  

Pan Minister Bolesław Piecha poinformował, Ŝe w dniu 27 listopada br. Pan Premier wyraził 

konieczność: 

1. wypracowania zgodnej z Konstytucją formuły prawnej,  

2. gwarantującej wzrost wynagrodzenia oraz 

3. regulującej zasady zatrudniania w zakładach opieki zdrowotnej. 

Zespół Międzyresortowy powinien wypracować przynajmniej szczegółowe załoŜenia do aktu 

prawnego regulującego te kwestie. 

Pan Minister Piecha wskazał, Ŝe na dzień dzisiejszy nawet gdyby od jutra pojawiło się 100% 

więcej środków, zmagamy się z materią prawną w sprawie moŜliwości spełnienia 

przedłoŜonych postulatów i oczekiwań. W aktualnym stanie prawnym zakłada się, Ŝe płatnik 

czyli Narodowy Fundusz Zdrowia i w pewnym zakresie budŜet państwa, przekazuje środki 

dyrektorom zakładów opieki zdrowotnej, a ci z mocy ustawy są odpowiedzialni za wszystko 

co się dzieje w zakresie zatrudniania i wynagradzania. W sytuacji jednostek budŜetowych i 

zakładów budŜetowych Minister Zdrowia ustala kwalifikacje do odpowiednich stanowisk i 

pewną siatkę wytycznych dotyczących płac na poszczególnych stanowiskach. 

Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 

reguluje budŜetowy system wynagradzania. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej odeszła 

natomiast od regulowania tego rodzaju kwestii i wszystkie zagadnienia dotyczące relacji 

pracodawca-pracownik odsyła do Kodeksu pracy i aktów wewnątrzzakładowych. Podkreślił, 

Ŝe dla opracowania aktu prawnego, który spełniałby wszystkie przedłoŜone postulaty naleŜy 

zasięgnąć opinii przede wszystkim Rady Legislacyjnej. 

Pana Minister Piecha wskazał, Ŝe w przedłoŜonym sprawozdaniu z prac Międzyresortowego 

Zespołu zostały wyszczególnione wszystkie akty prawne, a z drugiej strony takŜe wszystkie 

moŜliwe ograniczenia, łącznie z ograniczeniem konstytucyjnym, a wolą Premiera jest Ŝeby 

tak skonstruować prawo, aŜeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Jak podkreślił, jedyną rzeczą 

do negocjowania powinien być czas dojścia do uzgodnionych wysokości wynagrodzenia.  
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Następnie Pan Minister zwrócił się do przedstawicieli pracowników i pracodawców o 

ustosunkowanie się i odniesienie do zaprezentowanej propozycji. 

Głos zabrała Pani Hanna Gutowska Przedstawicielka Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

PołoŜnych zwróciła się z prośbą o oficjalne przedstawienie przekazanej przez Pana Ministra 

Piechę informacji na temat dalszego funkcjonowania Zespołu Międzyresortowego wraz z 

konkretnym określeniem powierzonych mu zadań. 

Zadała pytanie, czy dokument w postaci sprawozdania z prac Zespołu jest juŜ dokumentem 

niewaŜnym z uwagi na radykalną zmianę stanowiska, związanego z moŜliwością 

wprowadzenia zmian legislacyjnych. Stwierdziła, Ŝe w sprawozdaniu nie został zawarty 

Ŝaden postulat zgłaszany przez stronę społeczną, a który w opinii strony rządowej 

zasługiwałby na realizację. Poprosiła o określenie rangi ww. sprawozdania. 

Pani Dorota Gardias Przedstawicielka Forum Związków Zawodowych poinformowała, 

Ŝe strona społeczna nie otrzymała materiału, jakim jest sprawozdanie z prac Zespołu 

Międzyresortowego. Stwierdziła, Ŝe zapoznając się z treścią sprawozdania znalazła kilka 

pomyłek, między innymi w załączonych tabelach. Ponadto nie pojawiła się informacja na 

temat stanowiska Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i PołoŜnych odnośnie minimalnej stawki 

wynagrodzenia. W jej opinii stanowisko nie zawiera pełnych informacji. 

Pan Ryszard Kijak Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Lekarzy pozytywnie odniósł się do wypowiedzi Pana Ministra Piechy. Stwierdził, Ŝe 

dotychczasowe prace w ramach Międzyresortowego Zespołu rozminęły się z oczekiwaniami, 

gdyŜ polegały jedynie na tym, Ŝe strona społeczna przedstawiła swoje postulaty, a do których 

nie odniosła się strona rządowa. Tymczasem przedstawiciele rządu powinni się zastanawiać 

nad tym jak zmienić prawo i finanse wchodzące do systemu ochrony zdrowia, Ŝeby 

przynajmniej w części zrealizować przedłoŜone postulaty. W świetle sprawozdania, które jest 

dokumentem końcowym, okazało się, Ŝe nic nie jest moŜliwe. Podkreślił, Ŝe strona społeczna 

ma świadomość, Ŝe nie ma moŜliwości zrealizowania przedstawionych postulatów w ramach 

aktualnych środków finansowych.  

Podziękował Panu Ministrowi Piesze i Panu Premierowi Kaczyńskiemu za to, Ŝe taki właśnie 

kierunek został nadany pracom Zespołu Międzyresortowego. Wyraził nadzieję, Ŝe strona 

rządowa zacznie się zastanawiać, w jaki sposób spełnić postulaty przy zmianie finansów i 

zmianie stanu prawnego.  
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Pani Maria Ochman Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ 

„Solidarność” w imieniu „Solidarności” podziękowała Panu Premierowi za podjęcie decyzji 

w przedmiocie zmiany przewodniczącego Zespołu i przedłuŜenia terminu zakończenia jego 

prac. Zwróciła się z prośbą o przekazanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zespołu, 

które odbyło się w dniu 16 października br. 

Stwierdziła, Ŝe naleŜy się ustosunkować do zapisów dokumentu końcowego, jakim jest 

sprawozdanie z prac Zespołu Międzyresortowego. Podkreśliła, Ŝe skoro to jest Zespół 

Międzyresortowy, to nie mają prawa odbywać się spotkania z udziałem strony społecznej i 

bez jej udziału. Wskazała, Ŝe zgodnie z treścią paragrafu trzeciego zarządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. przedstawiciele strony społecznej uczestniczyli w pracach 

Zespołu na prawach członka. Podkreśliła, Ŝe strona społeczna nigdy nie odbywała odrębnych 

posiedzeń tylko i wyłącznie w swoim gronie. Tego rodzaju praktyka jest nie do przyjęcia. 

JeŜeli mają zostać wypracowane jakiekolwiek rozwiązania ustawowe, to spotkania członków 

zespołu powinny polegać na klasycznych negocjacjach. W imieniu „Solidarności” przyznała, 

Ŝe nie wszystkie postulaty przedstawione przez stronę społeczną są do zrealizowania od razu. 

Zgodziła się na moŜliwość określenia drogi dojścia. Stwierdziła, Ŝe z pewnością pojawią się 

pewne kwestie sporne co do których trzeba się będzie targować. Podkreśliła, Ŝe dobry 

negocjator zawsze rozpoczyna negocjacje z wyŜszego pułapu tak Ŝeby mieć, z czego zejść.  

Powołując się na treść sprawozdania, powiedziała, Ŝe jedynym rozwiązaniem, które strona 

rządowa przyjęła są dodatkowe dni wolne na kształcenie, ale pod warunkiem, Ŝe będzie zgoda 

na wydłuŜenie czasu pracy. Stwierdziła, Ŝe dokument w postaci sprawozdania to jest jedna 

wielka prowokacja. Poinformowała, Ŝe przedstawiciele „Solidarności” uzaleŜniając dalsze 

decyzje Pana Ministra Piechy od roli i rangi tego dokumentu, będą wysnuwali odpowiednie 

wnioski, a jeŜeli we wniosku strona rządowa stwierdza, Ŝe nie ma moŜliwości wypracowania 

kompromisowego stanowiska, powołując się przy tym na dokument Ministra Zdrowia 

„Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia”, to jest to rzeczywiście sytuacja 

bardzo niebezpieczna. Wspomina się ile środków unijnych moŜna było pozyskać – to są 

Ŝadne kwoty, które tak naprawdę nie ratują sytuacji w ochronie zdrowia, a powiększają 

dysproporcje. Zwróciła się o przedstawienie przez stronę ministerialną stanowiska w tej 

sprawie.  

Stwierdziła, Ŝe skoro pewne prace mają zostać podjęte na nowo to bezwzględnie naleŜy 

zmienić styl pracy Zespołu. NaleŜy spisać oczekiwania, w trakcie negocjacji określać drogę 

dojścia, ale przede wszystkim najpierw naleŜy ustosunkować się do zapisów sprawozdania, 
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które zostało rozesłane stronie społecznej. Dokument ten powołuje się na inne dokumenty, 

które poza ekspertyzą prof. Izdebskiego, nie zostały przekazane stronie społecznej. Prawnicy 

strony społecznej równieŜ powinni mieć moŜliwość zapoznania się z tymi dokumentami i 

ustosunkowania się do nich.   

Podkreśliła, Ŝe przedstawicieli strony społecznej cieszy fakt, Ŝe istnieje szansa na 

porozumienie, ale brakuje w sprawozdaniu wielu argumentów i propozycji przedstawianych 

przez stronę związkową. Strona rządowa opracowując dokument wyciągnęła jedynie pewne, 

najbardziej wygodne dla niej elementy, które próbowała obalić. 

Poinformowała, Ŝe strona społeczna podjęła negocjacje, Ŝeby zagwarantować grupie 

zawodowej pracowników ochrony zdrowia, którzy będą zwalniani i przekwalifikowywali w 

związku z wejściem w Ŝycie ustawy o sieci szpitali rozwiązania gwarantujące dalsze 

zatrudnienie i być moŜe przekwalifikowanie. Ale równieŜ pracownikom, którzy pozostaną w 

szpitalach w sieci, warunki zatrudnienia godne ludzi, którzy wykonują ten zawód. Gdyby 

chodziło o utrzymanie rozwiązań aktualnie obowiązujących, to jest to Kodeks pracy, 

nieprzestrzegany z resztą w ochronie zdrowia. Rozwiązanie, jakie powinno być wypracowane 

przez Zespół ma być rozwiązaniem lepszym niŜ Kodeks pracy. Tak więc pisanie, Ŝe coś jest 

niemoŜliwe, w sytuacji gdy w innych branŜach jest to moŜliwe naleŜy uznać za przejaw złej 

woli. Jest rzeczą niezrozumiałą twierdzenie, Ŝe realizacja postulatów obciąŜy pracodawców. 

Zwróciła się z prośbą o ustosunkowanie się do danych zawartych w informacji o programach 

restrukturyzacyjnych, z których wynika Ŝe wychodzimy z zadłuŜenia, a jednocześnie w tym 

materiale pojawia się prawie 5 mld długów, a kolejne przywileje dla ochrony zdrowia 

miałyby tylko pogłębić to zadłuŜenie. Mowa jest o wydłuŜeniu czasu pracy, bo mamy 

nowoczesną aparaturę. Przywołała spotkanie z udziałem Pana Ministra Kuberskiego, podczas 

którego podana został informacja, Ŝe sprzęt diagnostyczny jest dekapitalizowany i przy tym 

sprzęcie pracują pracownicy ochrony zdrowia naraŜając Ŝycie swoje i swoich pacjentów. 

NaleŜy te materiały porównać i wychwycić pojawiające się sprzeczności.  

Pan Minister Piecha odnosząc się do pytania w sprawie statusu sprawozdania z prac 

Międzyresortowego Zespołu, wyjaśnił, Ŝe Prezes Rady Ministrów nie przyjął tego 

dokumentu. 

Pan Krzysztof Tuczapski Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich wyraził 

zadowolenie z powodu zmiany na stanowisku przewodniczącego Zespołu. Odnosząc się do 

przedstawionej deklaracji, Ŝe Prezes Rady Ministrów jest otwarty na dyskusję na temat 
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zmiany prawa w poszczególnych zakresach poprosił o sprecyzowanie jakie to będą zakresy, 

czy mają dotyczyć wszystkich kwestii, jakie były poruszane w toku prac Zespołu, czy tylko 

niektóre z nich. Odpowiedź na te pytania przyczyniłaby się do usprawnienia prac, zwłaszcza 

w ramach powołanych podzespołów.  

Odniósł się do wypowiedzi swojej przedmówczyni, stwierdził, Ŝe nie moŜe się zgodzić ze 

stwierdzeniem, Ŝe prowokacją ze strony Ministerstwa, bądź rządu było przygotowanie 

sprawozdania w takiej formie, jaką przedłoŜono Premierowi.  

Pan Maciej Sokołowski Przedstawiciel STOMOZ stwierdził, Ŝe w sprawozdaniu został 

umieszczony zapis, pod którym podpisało się dziewięciu ministrów, a z którego wynika, Ŝe 

nie moŜna osiągnąć konsensusu przy obecnym poziomie finansowania słuŜby zdrowia. 

Deklaracja Pana Premiera o tym, Ŝe będziemy dąŜyć do kompromisu, automatycznie 

powoduje wniosek, Ŝe w związku z tym pieniądze, które dzisiaj są na stole nie są 

ograniczeniem do negocjacji. PoniewaŜ zadaniem Zespołu jest wypracowanie stanowiska, 

które ustabilizuje na wiele lat system ochrony zdrowia. 

Z uwagi na krótki termin zakończenia prac, zaproponował powrót do propozycji zgłoszonej 

podczas poprzedniego posiedzenia, a mianowicie do skoszarowania Zespołu na przynajmniej 

dwie lub trzy kilkudniowe sesje, poniewaŜ jedynie to gwarantuje osiągnięcie sukcesu i 

zapewni czas potrzebny na prace w zespołach i podzespołach. 

Pan Minister Piecha wyjaśnił, Ŝe podstawową rzeczą, z jaką naleŜy się w toku prac Zespołu 

zmierzyć, jest wyprowadzenie normy, Ŝe ograniczenie konstytucyjne nie jest wartością nie do 

wzruszenia. Drugą podstawową rzeczą jest konieczność precyzyjnego zdefiniowania przez 

stronę społeczną swoich oczekiwań. Ma to istotne znaczenie w kontekście koniecznych zmian 

w istniejącym systemie prawnym. JeŜeli przyjmiemy jakąś podstawę dla określenia poziomu 

wynagrodzenia, to musi być ona wprowadzona w porządek prawny, a kwestia dochodzenia do 

oczekiwanych efektów płacowych, powinna być przedmiotem negocjacji.  

JeŜeli nie uda się ustalić określonych norm dotyczących wynagradzania na poszczególnych 

stanowiskach pracy, to wówczas będzie moŜliwe jedynie prowadzenie rozmów na temat 

środków finansowych i ich przekazywaniu do tych, którzy są ostatecznymi dysponentami, 

czyli do pracodawców. 

Odnosząc się do wypowiedzi Pani Ochman stwierdził, Ŝe nie jest prawdą, Ŝe w Polsce sprzęt 

jest nowoczesny - jest zdekapitalizowany, ale to Instytut Medycyny Pracy stwierdza, jakie są 
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warunki bezpieczeństwa. Jest niezaprzeczalnym faktem, Ŝe szpitale w Polsce wymagają 

dokapitalizowania. 

Pan Minister poinformował, Ŝe ustawa o sieci szpitali równieŜ była przedmiotem rozmów 

prowadzonych z Premierem. W ich efekcie stwierdzono, Ŝe w projekcie ustawy o sieci szpitali 

znalazły się pewne, trudne do przyjęcia załoŜenia, doprecyzowania wymagają, takie kwestie 

jak to, co będzie się działo ze szpitalem, który znalazł się poza siecią, równieŜ w kontekście 

odpowiedzi na pytanie, co w takiej sytuacji będzie się działo z pracownikiem, który pracuje w 

zakładzie opieki zdrowotnej nienaleŜącym do sieci. Poinformował, Ŝe była równieŜ 

dyskutowana kwestia rad szpitalnictwa. Notatka w tej sprawie została przekazana właściwym 

departamentom.  

Głos zabrała Pani Urszula Michalska Przedstawicielka OPZZ, przypomniała, Ŝe 

poprzednia przewodnicząca Zespołu przyjęła zobowiązanie strony rządowej, Ŝe do 15 

listopada br., będą zebrane informacje na temat przeciętnych wynagrodzeń po wprowadzeniu 

podwyŜki od 1 października 2006 r. Przywołała zawartość tabeli, która została rozesłana 

członkom Zespołu jako załącznik, a stanowi odniesienie postulatów strony społecznej do 

wynagrodzenia zasadniczego, ale na podstawie roku 2005. Stwierdziła, Ŝe odnoszenie się do 

wynagrodzeń, które były w roku 2005, jest zupełnie bezcelowe, bo zamazuje obraz. Zadała 

pytanie, czy została opracowana ankieta, która była ustaleniem poprzedniego spotkania? 

Głos zabrał Pan Minister Zbigniew Religa wyjaśnił, Ŝe sprawa ta była przedmiotem dyskusji 

podczas obrad Kierownictwa. Poinformował, Ŝe zostały nadesłane i opracowane informacje z 

21 jednostek i podjęta została decyzja, Ŝe Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia zajmie się w najbliŜszych dniach opracowaniem spływających w tym zakresie 

danych, co umoŜliwi dokonanie oceny skutków podwyŜki. W trybie nadzoru Departament 

Nadzoru wystąpi do wszystkich zakładów opieki zdrowotnej i pozyska od nich informacje na 

temat poziomu wynagrodzeń po podwyŜkach. Stwierdził, Ŝe z przekazanych mu informacji 

wynika, Ŝe równieŜ strona społeczna miała zebrać tego rodzaju informacje. Zadał pytanie, czy 

strona społeczna ma takie informacje?  

Pani Urszula Michalska wyjaśniła, Ŝe strona społeczna gromadzi tego rodzaju informacje, 

które aktualnie nie są pełne, a to z uwagi na fakt, Ŝe nie było wiadomo, jaki będzie program 

dzisiejszego posiedzenia. Wyjaśniła, Ŝe zostało ustalone, Ŝe tego rodzaju informacje nie będą 

zbierane ze wszystkich zakładów, ale będą to dane z wybranych zakładów. Poinformowała, Ŝe 

z powodu nieprzekazania protokołu nie moŜna się ustosunkować do tego, co zostało przyjęte.  
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Pan Krzysztof Tuczapski poinformował, Ŝe Wojewoda Lubelski wystosował pismo do 

wszystkich dyrektorów szpitali publicznych i niepublicznych, o przekazywanie wg 

załączonego wzoru wysokości wynagrodzeń po podwyŜkach, które weszły po 1 października 

2006 r. 

Pani Dorota Gardias odnosząc się do wypowiedzi Pana Ministra Religi, stwierdziła, Ŝe 

wystosowała pismo, iŜ do 15 grudnia br., zostaną zgromadzone informacje jeŜeli chodzi o 

pielęgniarki i połoŜne. Zwróciła uwagę, Ŝe nie w kaŜdym szpitalu jest związek zawodowy 

pielęgniarek i połoŜnych, w związku z tym nie da się uzyskać dokładnych danych ze 

wszystkich zakładów. Zgromadzone dane będą tylko związkowe. Stwierdziła, Ŝe na obecną 

chwilę, dysponuje informacjami, Ŝe podwyŜki były wprowadzone w wysokości od 180 zł 

brutto i jedynie w Instytucie Onkologii w Warszawie wynosiły 1300 zł. 

Pan Minister Piecha zadał pytanie, czy jest moŜliwe, Ŝeby zakłady opieki zdrowotnej nie 

wywiązywały się rzetelnie z rozliczenia środków publicznych? Podkreślił, Ŝe naleŜy poszukać 

drogi, która umoŜliwiałaby, niezaleŜnie od rodzaju jednostki, pokazanie co się dzieje z 

pieniądzem publicznym w kaŜdym zakładzie opieki zdrowotnej. Firma prywatna, moŜe się 

zasłaniać tajemnicą handlową, ale jeŜeli jednak chodzi o pieniądze publiczne, to muszą być 

one dokładnie wyszczególnione. Poinformował, Ŝe prawdopodobnie przy nowelizacji ustawy 

o Narodowym Funduszu Zdrowia, będzie musiała być taka wytyczna dotycząca warunków 

zawierania umów, Ŝe kaŜdy pieniądz publiczny będzie musiał być wykazany w zgodzie z 

odpowiednimi rubrykami. 

Pan Minister Piecha zwrócił się o przekazanie danych, jakimi dysponuje strona społeczna,  

Pani Maria Ochman podkreśliła, Ŝe dane jakie zostaną zgromadzone przez związki 

zawodowe będą niepełne, poniewaŜ związki nie posiadają informacji na temat umów 

cywilnoprawnych. Poinformowała, Ŝe Związek Powiatów przeprowadził ankietę w swoich 

placówkach, więc moŜna byłoby wykorzystać uzyskane przez nich dane. Problemem nie 

byłoby równieŜ zebranie informacji z Sejmików, ponadto nie będzie trudności z uzyskaniem 

informacji z tych szpitali, które podlegają Ministrowi. Natomiast dane związkowe mogą być 

jedynie uzupełnieniem. Stwierdziła, Ŝe uzyskała informację o raŜących dysproporcjach, Ŝe w 

niektórych placówkach pracownicy otrzymali w ramach podwyŜki od 20 do 80 złotych. Przy 

czym dzięki danym na temat wysokości transz zamieszczonym przez Prezesa NFZ, moŜna 

wysnuć wniosek, Ŝe nie ma to Ŝadnego związku z wysokością środków przekazanych na 

podwyŜkę, tylko ze zbójeckim podziałem i złamaniem ustawy, bo częstokroć związki 

zawodowe osiągały porozumienie, a dyrektorzy robili jak chcieli.  
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Stwierdziła, Ŝe ocenie realizacji skutków podwyŜki powinno być poświęcone jedno z 

posiedzeń Zespołu Trójstronnego. Podkreśliła, Ŝe skutki tej podwyŜki będą bardzo istotne, 

poniewaŜ pozwolą ocenić przede wszystkim to, jakie mamy dysproporcje w płacach, czy to 

jest uzasadnione i jeŜeli mówimy, o jakiejś płacy minimum, to rzeczywiście mówić naleŜy o 

płacach i myśleć o tym w jaki sposób podwyŜkę wprowadzoną na mocy ustawy z 22 lipca 

2006 r. zapewnić pracownikom, takŜe na okres po 1 stycznia 2008 r. Ocena skutków 

podwyŜki jest zatem bardzo waŜna dla dalszych prac nad tabelą. Podkreśliła, Ŝe tworząc 

tabelę docelową, nie moŜna działać w oderwaniu od rzeczywistości. JeŜeli Ministerstwo 

Zdrowia planuje sieć szpitali, to naleŜy myśleć o pakietach osłonowych, o gwarancjach 

zatrudnienia, ale jednocześnie mamy świadomość, Ŝe jeŜeli będzie mniej beneficjentów do 

podziału środków z NFZ, a płaca krajowa będzie rosła, oprócz tego do systemu wejdą inne 

środki, to jest realna moŜliwość wzrostu płac. 

Pan Minister Piecha wyjaśnił, Ŝe informacja na temat skutków ustawy o przekazaniu 

środków finansowych  świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń mogłaby być częścią 

informacji dla tego Zespołu. Podkreślił, Ŝe jednak lepiej byłoby skupić się na zadaniach 

powierzonych przez Premiera. W trybie nadzoru Departament Nadzoru wystąpi do 

wszystkich zakładów opieki zdrowotnej i pozyska od nich informacje. Związki zawodowe 

przedstawią swoje dane i na tym naleŜałoby zamknąć tą sprawę. Podkreślił, Ŝe skutki 

podwyŜki to jedna sprawa, kwestia jej realizacji i moŜliwych konsekwencji dla podmiotów, 

które źle ją realizują to kolejne zagadnienie. 

Następnie głos zabrała Pani Hanna Gutowska Przedstawicielka Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i PołoŜnych. Odnosząc się do kwestii związanych z utworzeniem sieci szpitali, 

zobowiązała się, Ŝe w najbliŜszym czasie przekaŜe ekspertyzę opracowaną przez Prof. 

Huberta Izdebskiego na temat roli i zadań samorządu zawodowego pielęgniarek i połoŜnych i 

rządu RP w stosunku do tego samorządu w związku z ustawą o szpitalach.  

Podkreśliła, Ŝe niezwykle waŜna jest dyskusja na temat oceny skutków ustawy podwyŜkowej. 

Przypomniała wniosek złoŜony przez Panią Marię Ochman podczas poprzedniego 

posiedzenia, o ustalenie bardzo szczegółowego harmonogramu prac Zespołu 

Międzyresortowego i zwróciła się do Pana Ministra Piechy z prośbą o jego ustalenie. 

Głoś zabrał Pan Jacek Łukomski przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego. Odniósł 

się do słów Pana Ministra Piechy, Ŝe Zespół Międzyresortowy to nie jest forum właściwe do 

rozpatrywania ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 

wynagrodzeń. Regulacja ta przyniosła bardzo pozytywne skutki w zakładach opieki 
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zdrowotnej i została bardzo szybko zrealizowana. Poinformował, Ŝe jako Prezes 

Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej skierował do Ministerstwa pismo, w 

którym zasygnalizował problem skali podwyŜki i sposobu jej rozliczenia. Ustawa z 22 lipca 

2006 r. daje bardzo szerokie moŜliwości interpretacyjne, Ŝe dyrektorzy placówek mogą nie 

wykorzystać środków, które otrzymali na podwyŜki i część kosztów podwyŜek, które zostaną 

zrealizowane, będzie przerzucona na koszty ponoszone ze środków szpitala. To jest bardzo 

istotne, tym bardziej, Ŝe do końca marca bilansy muszą juŜ być zweryfikowane przez 

biegłych, a więc rozliczenie jest do 30 czerwca, a dyrektorzy szpitali w bilansie będą musieli 

umieścić koszty rzeczywiste poniesione z tytułu ustawy. Podkreślił, Ŝe oczekuje na 

odpowiedź ze strony Ministerstwa i stwierdził, Ŝe powinna być wykładania tego zagadnienia, 

albo nowelizacja ustawy, tak by stała się ona jasna i czytelna. 

Pan Minister Piecha zadał pytanie, czy jest zgoda na to, Ŝeby zorganizować w grudniu 

kilkudniowe posiedzenie wyjazdowe Zespołu? Celem takiego spotkania byłoby 

wypracowanie pewnych załoŜeń, które następnie jeszcze w grudniu byłyby przeanalizowane 

przez grono ekspertów. Podkreślił, Ŝe wypracowanie konkretnych rozwiązań nie jest moŜliwe 

bez wsparcia Ministerstwa Pracy. W momencie, kiedy rozpoczną się prace nad „scieŜką 

dojścia” do określonych wskaźników, niezbędne będzie włączenie się równieŜ Ministra 

Finansów. 

Konieczne jest ustalenie terminu posiedzenia wyjazdowego z odpowiednim wyprzedzeniem, 

tak było moŜliwe przygotowanie odpowiednich, materiałów: 

1. informacji dotyczących skutków podwyŜki,  

2. poszczególne związki zawodowej i korporację są zobowiązane do przygotowania 

szczegółowych informacji na temat oczekiwań, 

3. konieczne jest równieŜ zaprezentowanie opinii i ocen prawnych ekspertów w 

przedmiotowym zakresie, jeŜeli partnerzy społeczni takowymi dysponują. 

Zobowiązał się, Ŝe Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Pracy podejmie 

analizę prawa europejskiego tym zakresie. 

Pan Minister Piecha poinformował, Ŝe o stanowisku i działaniach podejmowanych przez 

członków Zespołu Międzyresortowego na bieŜąco będzie informowany Prezes Rady 

Ministrów. 

Pan Krzysztof Tuczapski zaproponował, Ŝeby poszczególne podzespoły spotkały się raz 

jeszcze przed posiedzeniem wyjazdowym, w celu wypracowania wspólnego stanowiska 
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uwzględniającego aktualne propozycje w zakresie zmiany prawa. Wówczas, po 

wypracowaniu stanowisk poszczególnych podzespołów, zorganizowanie kilkudniowego 

posiedzenia plenarnego Zespołu będzie jak najbardziej zasadne. 

Głos zabrał Pan Maciej Sokołowski, stwierdził, Ŝe Zespół nie jest w stanie bez 

skoszarowania wypracować stanowiska strony społecznej do spraw wynagrodzeń. PoniewaŜ 

po pracach podzespołu do spraw wynagrodzeń juŜ wiemy, Ŝe w tej chwili głównym 

problemem jest określenie stanowisk pracy i kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach 

pracy, Ŝeby propozycje konkretnych kwot wynagrodzeń były jednoznaczne. Stwierdził, Ŝe w 

jego opinii opracowanie takiej tabeli nie jest moŜliwe wyłącznie przy udziale strony 

społecznej, powinna w tym uczestniczyć równieŜ strona rządowa. Wsparcie merytoryczne z 

jej strony jest o tyle istotne, Ŝe umoŜliwiałoby wskazanie opisów wymagań na 

poszczególnych stanowiskach. Stwierdził, Ŝe prace nad obydwoma zagadnieniami, czyli: 

1. sprecyzowaniem propozycji strony społecznej do spraw wynagrodzeń,  

2. wypracowanie konkretnych rozwiązań prawnych, mogą toczyć się równolegle. 

Jego zdaniem najbardziej korzystnym momentem na zorganizowanie spotkania byłby 

końcowy etap tych prac.  

ZłoŜył wniosek o jak najszybsze zorganizowanie pierwszego kilkudniowego wyjazdowego 

posiedzenia, bo takich koniecznych tur spotkań będzie więcej. 

Pan Minister Piecha podkreślił, Ŝe zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 22 maja 2006 r., wszyscy członkowie działają jako Zespół, nie ma zatem oddzielnie 

działających strony rządowej, strony społecznej, strony pracodawczej. I nie ma innej 

moŜliwości jak wypracowanie przez Zespół wspólnego stanowiska, które zostanie 

przedłoŜone Prezesowi Rady Ministrów do przyjęcia przez Radę Ministrów.   

Głos zabrała Pani Maria Ochman, w imieniu NSZZ Solidarność zwróciła się z prośbą o 

uwzględnienie przy ustalaniu terminu posiedzenia, przypadającej w tym roku 25 rocznicy 

wprowadzenia stanu wojennego. Zaproponowała, Ŝeby spotkanie odbyło się po 13 grudnia br. 

Pani Dorota Gardias poinformowała, Ŝe najbardziej optymalnym terminem zorganizowania 

spotkania byłby czas po 13 grudnia. 

Pan Minister Piecha podsumował dotychczasowe ustalenia, z których wynika, Ŝe: 

1. przedstawiciele związków zawodowych oraz korporacji pracodawców, do dnia  

6 grudnia br. prześlą na piśmie oczekiwania odnośnie wynagrodzeń, oraz 
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wymaganych regulacji w kwestii wykonywania zawodu, z uwzględnieniem czasu 

pracy, kwalifikacji na poszczególne stanowiska itp.,  

2. do 10 grudnia br. zostaną wskazani przedstawiciele na posiedzenie wyjazdowe, 

3. termin posiedzenia zjazdowego zaproponowano na trzy dni: 18, 19, 20 grudnia 2006 r. 

Pan Maciej Sokołowski, zwrócił się z prośbą Ŝeby równieŜ strona rządowa zaproponowała 

skład delegacji ekspertów na to wyjazdowe posiedzenie, poniewaŜ wówczas stronie 

społecznej łatwiej byłoby się ustosunkować. 

Pan Minister Piecha poinformował, Ŝe za przepływ informacji będzie odpowiedzialny Pan 

Dyrektor Filip Grzejszczyk. Zaproponował, Ŝeby trzy dni planowanego spotkania były 

podzielone tematycznie: pierwszy dzień miałby być poświęcony warunkom zatrudniania – 

łącznie z obsługą prawną, drugi – czasowi pracy, łącznie z ekspertami zajmującymi się 

dyrektywą o czasie pracy, trzeci dzień byłby poświęcony sprawom wynagradzania. 

Podkreślił, Ŝe o podjętych w dniu dzisiejszym ustaleniach zostanie poinformowany Pan 

Premier. 

Pan Minister stwierdził, Ŝe podstawowym celem planowanego spotkania jest opracowanie 

aktu prawnego i wypracowanie drogi dojścia i dostosowanie warunków finansowych dla 

osiągnięcia danego celu. 

Pani Hanna Gutowska zaproponowała, Ŝeby w posiedzeniu wyjazdowym brały udział osoby 

uczestniczące w powołanych podzespołach, wraz z ekspertami. Rozszerzanie tej grupy o 

większą ilość osób moŜe powodować problemy. 

Pani Maria Ochman wyraziła zaniepokojenie z powodu organizowania zbyt licznego 

Zespołu, bo w takim gronie trudno cokolwiek wypracować. W jej opinii te trzy dni powinny 

być czasem rzetelnych, twardych negocjacji, wymiany poglądów, a nie rozbijania stanowisk 

poszczególnych stron. Planowane spotkanie powinno zostać bardzo starannie przygotowane. 

Ilość osób powinna być maksymalnie zawęŜona. A podejmowane prace powinny stanowić 

kontynuację działań podejmowanych w poszczególnych podzespołach. KaŜdemu 

podzespołowi naleŜałoby przydzielić prawnika. Stwierdziła, Ŝe naleŜy dobrze wykorzystać 

czas między 10, a 18 grudnia. Do 10 grudnia powinni zostać zgłoszeni prawnicy kaŜdej ze 

stron, którzy przygotowaliby załoŜenia prac Zespołu, swego rodzaju „mapę drogową”. 

Podkreśliła, Ŝe oczekuje iŜ prawnicy będą w stanie stwierdzić, które z zaproponowanych 

postulatów są moŜliwe do spełnienia, a które nie. 
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Pan Minister Piecha podkreślił, Ŝe naleŜy dołoŜyć wszelkich starań, Ŝeby wypracować 

stanowisko Zespołu, a nie poszczególnych stron. Stwierdził, Ŝe dopuszczalne jest zgłoszenie 

votum separatum członka Zespołu, natomiast nie jest dopuszczalne zakończenie prac 

protokołem rozbieŜności, bo w takiej sytuacji nie ma sensu, Ŝeby Zespół się spotykał. 

Pani Dorota Gardias przypomniała, Ŝe w toku prac wielokrotnie mówiła o ekspertach od 

wartościowania stanowisk pracy. Zaproponowała, Ŝeby do pomocy w Zespole została 

skierowana osoba biegła w tych kwestiach z Ministerstwa Pracy. Podkreśliła, Ŝe zdaje sobie 

sprawę, Ŝe w tej chwili nie da się zrobić wartościowania stanowisk pracy – bo na to potrzeba 

co najmniej roku, natomiast wskazanie i pomoc eksperta przy tej wielobranŜowości bardzo by 

się przydała. 

Pan Minister Piecha przypomniał, ze celem Zespołu jest wypracowanie aktu prawnego, 

który nie będzie mówił o kaŜdym stanowisku pracy z osobna. Wartościowanie pracy to 

kwestia regulowana w zakładach opieki zdrowotnej. Zaapelował, Ŝeby prace członków 

Zespołu miały na uwadze równieŜ to, Ŝeby ten dokument był w miarę moŜliwości 

syntetyczny. NaleŜy go raczej upraszczać niŜ rozciągać, by nie powodować zbyt wielu pól 

konfliktu, których nie da się przezwycięŜyć. Stwierdził, Ŝe dobrze byłoby, Ŝeby główne grupy 

zawodowe stworzyły ramy. Natomiast jasną sprawą jest, Ŝe dyrektor zakładu opieki 

zdrowotnej i pracodawca musi pewne kwestie rozstrzygnąć. 

Pani Maria Ochman zwróciła się z prośbą o przesłanie drogą mailową zarówno zarządzenia 

Pana Premiera dotyczącego przedłuŜenia pracy Zespołu Międzyresortowego, jak równieŜ 

przyjętego harmonogramu, który powinien zostać przegłosowany. 

Zadała pytanie o moŜliwość przedłuŜenia terminu konsultacji ustawy o sieci szpitali i 

przesunięcie go na okres po nowym roku, bądź zupełne jego wstrzymanie. 

Pan Minister Piecha zadeklarował wydłuŜenie o miesiąc terminu konsultacji społecznych.  

Głos zabrał Pan Jacek Łukomski, zwrócił się z pytaniem w sprawie decyzji, jaką Rada 

Ministrów miała podjąć odnośnie rozdziału pieniędzy unijnych. Zapowiadana dla słuŜby 

zdrowia kwota, jego zdaniem była śmiesznie niska. Zadał pytanie, czy Rada Ministrów 

podjęła odpowiednie decyzje w sprawie rozdziału środków, czy to jest umieszczone na stronie 

internetowej? 

Pan Minister Piecha wyjaśnił, Ŝe ochrona zdrowia nie jest priorytetem, jeŜeli chodzi o środki 

unijne. Poinformował, Ŝe środki, jeśli chodzi o dwa główne działy są zabezpieczone. Część z 

tych środków będzie pochodziła z centralnych programów, pozostała z programów 
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regionalnych. Przypomniał, Ŝe większość placówek ochrony zdrowia ma charakter 

regionalny. Kwota ze środków centralnych na same sprawy inwestycyjne, związane z 

systemem ratownictwa są na poziomie 1 mld 200 milionów złotych, a jeŜeli chodzi o 

inwestycje w szpitalach podległych pośrednio Ministrowi Zdrowia to wynosi ok. 1,5 miliarda.  

Pan Krzysztof Tuczapski poinformował, Ŝe w środę 6 grudnia br. odbędzie się konferencja 

zorganizowana przez Konfederację Pracodawców Polskich w sprawie środków strukturalnych 

i wykorzystania 67 miliardów euro. Zaproponował osobom zainteresowanym udział w tym 

spotkaniu. 

Zadał pytanie, czy będzie nowelizowana ustawa z 22 lipca 2006 r. odnośnie wyłączenia spod 

jej regulacji pracowników zatrudnionych po 30 czerwca 2006 r., czy ci pracownicy będą 

objęci podwyŜką od stycznia 2007 r. 

Pan Minister Piecha wyjaśnił, Ŝe jest sześć głównych problemów związanych z ustawą z 22 

lipca 2006 r. Dla części z nich nie warto otwierać ustawy, która jest ustawą incydentalną. 

Przede wszystkim konieczne jest zebranie danych na temat realizacji ustawy. Podkreślił, Ŝe 

dopisywanie do tej ustawy wszystkich moŜliwych stanowisk pracy, nie rozwiąŜe problemu. 

Dwa podstawowe problemy związane z ustawą dotyczą właściciela niepublicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, a drugi dotyczy naliczania środków na podwyŜkę w kontekście 

pracowników zatrudnionych po drugim kwartale 2006 r. Przypomniał, Ŝe ustawa o 

przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń ma charakter 

incydentalny. Pieniądze zostaną w systemie. JeŜeli Zespół zadecyduje, Ŝe będziemy tworzyć 

dodatkowy strumień pieniędzy tylko na wynagrodzenia, to takie działania zostaną podjęte, ale 

nie jest to najlepsze rozwiązanie. 

Pani Maria Ochman przekazała informacje na temat sygnałów napływających z Dolnego 

Śląska, w związku z łączeniem placówek i przenoszeniem pracowników. 

Pan Minister Piecha wyjaśnił, Ŝe ta sprawa jest mu znana, jest to kwestia cesji. Wyjaśnił, Ŝe 

cesja musi obejmować wszystko, nie tylko samo świadczenie, ale równieŜ środki na 

wynagrodzenia. 

Pan Ryszard Kijak zadał pytanie związane ze zmianą definicji działalności pozarolniczej, 

jak tą definicję naleŜy odnosić do kontraktów lekarskich i pielęgniarskich. Poinformował, Ŝe 

Naczelna Rada Lekarska 17 listopada br. zwróciła się z pismem do Ministerstwa Finansów i 

do Ministerstwa Zdrowia, z prośbą o przedstawienie wiąŜącej, jednoznacznej interpretacji tej 

definicji i ustosunkowanie się do tego czy kontrakty lekarskie i pielęgniarskie są wyłączone tą 
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zmianą definicji, czy w dalszym ciągu pozostają działalnością gospodarczą. Poprosił o 

potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej. 

Pan Minister Piecha wyjaśnił, Ŝe podejmowane w tym zakresie działania są wynikiem 

podejmowanych przez Ministra Finansów działań zmierzających do uporządkowania systemu 

podatkowego.  

Pani Hanna Gutowska zwróciła się z prośbą o przesłanie opinii w tej sprawie takŜe do 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i PołoŜnych, bo sprawa ta na równi dotyczy pielęgniarek i 

połoŜnych. 

Pan Minister Piecha zadeklarował, Ŝe opinia w tej sprawie zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Ministerstwa Zdrowia. 

Następnie Przewodniczący Zespołu poddał pod głosowanie treść harmonogramu prac Zespołu 

oraz wniosek o przedłuŜenie terminu konsultacji ustawy o sieci szpitali. Harmonogram prac 

Zespołu Międzyresortowego został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym. 

Pan Minister Piecha kończąc posiedzenie podziękował członkom Zespołu za przybycie i 

udział w spotkaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


