
    Premier: w tym roku nie jesteśmy w stanie    
podnosić płac lekarzom – Gazeta Prawna, 29 maja 2007 r. 

Premier zaznaczył, Ŝe tegoroczny budŜet nie moŜe być naruszony, ani teŜ "nie moŜe być 
tak, Ŝe na płace coraz więcej, a na procedury medyczne coraz mniej".  

W tym roku rząd nie jest w stanie podnosić płac - powiedział w poniedziałek dziennikarzom 
premier Jarosław Kaczyński, pytany o strajk lekarzy. 

"Polska rozwija się szybko, ale ten rozwój moŜe być podtrzymany tylko wtedy, jeŜeli 
zachowamy pewien porządek w podnoszeniu płac i zachowamy pewien element racjonalny, 
w szczególności, jeśli chodzi o płace w słuŜbie zdrowia" - podkreślił Jarosław Kaczyński na 
konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Szwecji. 

Premier zaznaczył, Ŝe tegoroczny budŜet nie moŜe być naruszony, ani teŜ "nie moŜe być tak, 
Ŝe na płace coraz więcej, a na procedury medyczne coraz mniej". "Nasz rząd na pewno nie 
zrobi niczego, co podwaŜy polskie szanse rozwojowe. Obowiązkiem naszego rządu jest 
obrona tych szans" - podkreślił. 

W ocenie premiera, w tej kadencji opozycja jest niezwykle radykalna. Najpierw twierdzono - 
jak mówił - Ŝe zostanie zniszczona demokracja, gospodarka i polityka zagraniczna, a gdy to 
się nie sprawdziło, wymyślono kolejną koncepcję, zakładającą, Ŝe rząd powoduje chaos. 

"Ostatnich kilkanaście miesięcy to najspokojniejszy społecznie okres po 1989 roku. Wobec 
tego trzeba ten spokój zerwać. Tak sobie wyjaśniamy, to co się w tej chwili dzieje. Nie 
wierzymy, Ŝeby nasi partnerzy nie wiedzieli, Ŝe my w tym roku nie jesteśmy w stanie nawet 
przy najlepszej woli podnosić płac" - powiedział szef rządu. 

Źródło: PAP 

Premier: podwyŜki najniŜszych pensji w słuŜbie zdrowia              
i edukacji w 2008 roku – źródło PAP 

Zdaniem premiera, ugięcie się wszelkim Ŝądaniom płacowym "grozi zmarnowaniem 
wielkiej polskiej szansy".  

Nie ma dzisiaj Ŝadnych przesłanek do strajków - powiedział premier Jarosław Kaczyński we 
wtorkowych "Sygnałach Dnia", w radiowej Jedynce. Jak dodał - jest gotowy do rozmów o 
podwyŜkach płac dla najniŜej zarabiających nauczycieli- staŜystów oraz pielęgniarek, ale w 
ramach przyszłorocznego budŜetu, a nie obecnie, pod presją strajku. 

"Nie ma dzisiaj Ŝadnych przesłanek do strajków" - tak szef rządu skomentował wtorkowe 
protesty nauczycieli i trwający od 9 dni strajk lekarzy. "Polska znakomicie się rozwija, rosną 
płace, w tym takŜe tych, którzy mówią o strajkach" - stwierdził J. Kaczyński.  



Zdaniem premiera, ugięcie się wszelkim Ŝądaniom płacowym "grozi zmarnowaniem wielkiej 
polskiej szansy". "Polska moŜe w ciągu najbliŜszych lat dokonać znacznego postępu, ale pod 
warunkiem, Ŝe pewne rzeczy (w tym płace - PAP) będą utrzymane w ryzach". Według J. 
Kaczyńskiego "porządek we wzroście płac być musi". 

Szef rządu zastrzegł, Ŝe jeśli chodzi o słuŜbę zdrowia - chce "jak najwięcej dać pacjentom" 
czyli "na procedury medyczne", co przy ok. 15-procentowym wzroście pieniędzy w budŜecie 
Narodowego Funduszu Zdrowia, pozwoliłoby skrócić kolejki w szpitalach. Dzięki temu takŜe 
"w dobrych szpitalach mogłyby szybko rosnąć płace". "Przeznaczanie pieniędzy dla dobrych 
szpitali to jedyny zdrowy mechanizm podwyŜki płac" - zastrzegł. 

J. Kaczyński uznał, Ŝe w jednym przypadku jest gotów rozwaŜyć odstępstwo od tej reguły, 
tzn. w tych placówkach słuŜby zdrowia, gdzie "+góra+ zarabia dobrze, a wszyscy poniŜej - 
fatalnie". "Wiem od swoich przyjaciół, Ŝe np. w byłym woj. elbląskim są lekarze, którzy 
dostają solidne uposaŜenia i pielęgniarki, które dostają najniŜszą krajową - po ok. 600 zł na 
rękę" - mówił premier i zastrzegł: "tu jesteśmy gotowi do pozytywnych rozwiązań". 

Podobnie moŜe być mowa o podwyŜce płac dla najsłabiej zarabiających nauczycieli. 
"Zlikwidujemy najniŜsze pensje nauczycieli - staŜystów, po 900 zł" - mówił J. Kaczyński. 
Powtórzył, Ŝe moŜliwe to będzie dopiero w przyszłym roku i negocjowane na spokojnie, "a 
nie nagle, pod presją". 

"Dając wszystkim podwyŜki zaszkodziliśmy nie tylko np. słuŜbie zdrowia, ale Polsce. 
Uruchomilibyśmy proces (eskalacji Ŝądań płac w budŜetówce - PAP), w którym wiele reform 
mogłoby nam się nie udać - np. uzyskanie deficytu finansów publicznych poniŜej 3 proc. od 
2009 r. A tym samym dalibyśmy inwestorom: wewnętrznym i zewnętrznym sygnał, Ŝe coś się 
pogarsza i nie warto tu inwestować. A trzeba pamiętać, Ŝe w tym roku osiągnęliśmy juŜ 47 
proc. niebywały, 47-procentowy wzrost inwestycji - wyjaśniał premier. 

Te optymistyczne dane tworzą - zdaniem J. Kaczyńskiego - piękną perspektywę, ale łatwo teŜ 
tę szansę zmarnować. "Ten boom (gospodarczy) ma być boomem dla wszystkich. Na pewno 
Ŝaden inny rząd - a z pewnością rząd PO - nie dokonałby lepiej uczciwego podziału efektów 
tego wzrostu, niŜ my" - stwierdził premier.( 

PAP 


