
Lekarze i pielęgniarki zrywają rozmowy z rządem – 
Dziennik, 11 lipca 2007 r. 

Negocjacje z rządem to strata czasu - stwierdzili lekarze ze wszystkich związków.           
I zerwali rozmowy. Chwilę później ze spotkania z ministrem zdrowia wyszły pielęgniarki. 
Wszystko dlatego, Ŝe Zbigniew Religa zaproponował im tylko układ zbiorowy, ale 
wykluczył podwyŜki jeszcze w tym roku. To oznacza tylko jedno: strajk słuŜby zdrowia 
trwa. I moŜe ciągnąć się do jesieni. 

 

"Więcej rozmów ze związkowcami na razie nie będzie, rząd nie ma nic więcej do zaproponowania" - 
powiedział tuŜ po rozmowach z lekarzami Religa. Dodał, Ŝe jeśli rozmowy w ogóle będą, to 
najwcześniej jesienią.  

Reakcja lekarzy była do przewidzenia. "Rozmowy chyba nie mają sensu" - mówili jeszcze przed 
spotkaniem z Religą. Jak zapowiadał przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel, lekarze nie podpiszą 
układu zbiorowego, jeśli nie będzie w nim zapisów o stawkach minimalnych. "Układ bez pieniędzy 
to jak szpital bez lekarzy. Jeśli nie będzie gwarancji płac, nie będzie lekarzy w szpitalach" - mówił 
Bukiel. 

"Negocjacje były tylko zajęciem czasu" - powiedział juŜ po spotkaniu. "Pan minister po dwóch 
miesiącach strajku lekarzy stwierdził, Ŝe nie ma Ŝadnych kompetencji w zakresie płac lekarzy i 
tempa ich wzrostu" - dodał. "Jedynym ustaleniem tych dwumiesięcznych negocjacji jest to, Ŝe nie 
zabiorą nam podwyŜek z 2006 r." - podkreślił. I - jak zapowiedział - strajk w słuŜbie zdrowia trwa. 
Lekarze nadal będą zwalniać się z pracy. Bukiela i jego związek ostatecznie poparły wszystkie 
lekarskie związki zawodowe. 

TuŜ po lekarzach ze spotkania z ministrem wyszły pielęgniarki. "Nie ma porozumienia z rządem" - 
stwierdziły. Zapowiedziały, Ŝe jeszcze dziś podejmą decyzję, czy miasteczko namiotowe przed 
kancelarią premiera zostaje. Ale moŜe się okazać, Ŝe ich decyzja nie będzie miała większego 
znaczenia. Bo według ministra zdrowia, "przyszedł czas, Ŝe dobrze by było, Ŝeby to miasteczko 
znikło". "W tym momencie, ani dziś, jutro czy pojutrze Ŝadnych innych ustępstw i propozycji ze 
strony rządu nie będzie. Bez względu na to, czy miasteczko będzie trwało" - powiedział Religa. 

A właśnie tylko układ zbiorowy, ale bez podwyŜek, to jedyne, co proponował pracownikom słuŜby 
zdrowia Religa. "Odpowiem słowami premiera, który powiedział, Ŝe nie mamy wiarygodnych 
wyliczeń w tym momencie, w związku z tym dzisiaj, w tym momencie o konkretnych sumach nie 
moŜemy jeszcze dyskutować" - mówił wczoraj. TuŜ przed dzisiejszym spotkaniem z lekarzami 
zapewniał, Ŝe będzie się tego trzymać. "Nasze stanowisko nie ulegnie zmianie" - zapowiadał Religa. 
Po spotkaniu powiedział tylko, Ŝe wzrost płac jest moŜliwy dla wszystkich pracowników słuŜby 
zdrowia dopiero w przyszłym roku i jest ściśle związany ze wzrostem nakładów na Narodowy 
Fundusz Zdrowia.  

Bartosz Wawro 

 
 

Szpitale o krok od upadku przez strajki – Dziennik, 10 lipca 
2007 r. 

Jeśli szpitale nie rozliczą się z NFZ, wiele z nich moŜe stracić płynność finansową - 
alarmuje DZIENNIK. Ale strajkujący lekarze zaprzestali wypisywania dokumentacji.        
A jeśli nie będzie dokumentów - nie będzie teŜ pensji. 

Do wczoraj szpitale miały czas na to, Ŝeby przesłać do Narodowego Funduszu Zdrowia faktury za 
usługi wykonane w czerwcu. Na ich podstawie NFZ przelewa na konto szpitala pieniądze, za które 
lecznice m.in. kupują leki i płacą pensje. Ale strajkujący lekarze zaprzestali wypisywania 



dokumentacji. Dyrektorzy wielu szpitali mają nie lada problem. Brak przelewów z funduszu zdrowia 
oznacza tarapaty finansowe. 

"Na razie jeszcze mamy pieniądze, ale sytuacja szybko moŜe się zmienić" - mówi Janusz Solarz, 
dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Placówka, którą kieruje, liczy 17 oddziałów. Na 
siedmiu lekarze pracują na kontraktach. Tam dokumentacja wypełniana jest zgodnie z planem i 
wysyłana do centrali. To, póki co zabezpiecza szpital finansowo. "Jeśli strajk będzie dalej trwał, 
pensje dla lekarzy mogą być zagroŜone" - zastrzega Solarz. 

W podobnej sytuacji są inne lecznice. Szpital im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, to największa 
placówka w całym regionie. Lekarze strajkują tu od 11 czerwca. Pracują, jak na ostrym dyŜurze, 
głodują i nie wypełniają dokumentów. "Dostaniemy z NFZ połowę pieniędzy. Muszą znaleźć się 
fundusze na leki i na zapewnienie procedur medycznych. Głównie zagroŜone są więc pensje" - 
wyjaśnia Adrianna Sikora, rzecznik prasowy szpitala. 

W gorszej sytuacji są pielęgniarki, dla których pieniędzy teŜ moŜe zabraknąć. "Mówiłam 
przewodniczącemu Bukielowi, Ŝe ta forma najbardziej uderza w pacjentów i w nas, pielęgniarki. 
Lekarze sobie poradzą, dorobią do pensji, my nie. To nie jest w porządku. Siostry pracowały i 
dyrektorzy szpitali mają obowiązek wypłacić im pensje. Inaczej pójdziemy do sądu" - zapowiada 
Dorota Gardias, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych. 

Anna Czarnecka, kierownik sekcji organizacji i rozliczeń z NFZ w radomskim szpitalu 
specjalistycznym nie pozostawia złudzeń: "Nie wysłaliśmy dokumentacji do funduszu. Nie będziemy 
mieli rozliczonej największej umowy szpitala, na przeszło trzy miliony złotych. Stracimy płynność 
finansową" - zapowiada Czarnecka. 
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