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ZMIANA PRAWA: Umowy o pracę pracowników przekształcanych szpitali przestaną
obowiązywać po sześciu miesiącach. Aby pracować dalej, będą musieli je podpisać na
nowych warunkach.

W rządowym projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zakładającym przekształcenie szpitali w
spółki zabrakło przepisów zapewniających programy osłonowe dla zwalnianych pracowników. Tak
uwaŜają przedstawiciele związków zawodowych pracowników słuŜby zdrowia.

- W projekcie nie ma nowy o jakichkolwiek programach osłonowych dla pracowników, którzy nie znajdą
zatrudnienia w szpitalach przekształconych w spółki - potwierdza Urszula Michalska, przewodnicząca
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia.

Rząd proponuje, aby umowy z pracownikami szpitali wygasały juŜ po sześciu miesiącach od dnia zmiany
ich formy prawnej.

- To oznacza, Ŝe w tym czasie pracę stracą te osoby, z którymi szpital-spółka nie podpisze nowych umów
- dodaje Urszula Michalska.

W takim przypadku pracownikom będzie przysługiwała odprawa w wysokości trzymiesięcznego
wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Maria Ochman, przewodnicząca sekretariatu ds. ochrony zdrowia NSZZ Solidarność, podkreśla, Ŝe poza
odprawami dla zwalnianych pracowników, które wypłacą przekształcane szpitale, nie przewidziano dla
nich nawet moŜliwości zmiany lub uzupełniania umiejętności zawodowych.

- Rząd nie zakłada równieŜ, Ŝe w budŜecie państwa powinny być dodatkowe środki na odprawy czy na
kursy doszkalające dla zwalnianych pracowników - mówi Maria Ochman.

Natomiast zdaniem Janusza Atłachowicza, wiceprezesa Stowarzyszenia MenedŜerów Opieki Zdrowotnej
(STOMOZ), zapisany w ustawie sześciomiesięczny czas trwania umowy z pracownikiem przekształcanych
szpitali jest korzystnym rozwiązaniem, gdyŜ pozwala na szybsze dostosowanie zatrudnienia do potrzeb
nowo powstałej spółki i zakresu świadczeń zdrowotnych, których zamierza ona udzielać.

W ustawie proponuje się jednocześnie, Ŝeby uprawnieni pracownicy szpitali mieli moŜliwość nieodpłatnego
uzyskania udziałów lub akcji spółek.

- Błędem jest natomiast to, Ŝe takiego prawa nie będą miały np. osoby pracujące w szpitalu na kontrakcie
- uwaŜa Janusz Atłachowicz.

Dominika Sikora

Po podwyŜkach nadciągają długi  –  Gazeta Wyborcza,
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Co trzeci szpital na Śląsku melduje: daliśmy lekarzom podwyŜki i idziemy na dno

Rząd zbiera dane o sytuacji szpitali po wprowadzeniu krótszego czasu pracy lekarzy. Ile dyrektorzy
zapłacili za zgodę lekarzy na pracę ponad ustawowe 48 godzin tygodniowo?

- JuŜ teraz wiemy, Ŝe jest kilkanaście szpitali, gdzie podpisano umowy przekraczające moŜliwości
finansowe - mówił "Gazecie" w zeszłym tygodniu wicepremier Grzegorz Schetyna.

Z raportu, który dostał wczoraj wojewoda śląski, wynika, Ŝe wicepremier był nadmiernym optymistą. W
tym jednym regionie szpitali, które płacą lekarzom więcej, niŜ mogą, jest co najmniej 22. Pięć jeszcze nie
wie, jaką mają sytuację. Ponad 70 prowadzi z lekarzami negocjacje. I tylko 19 dało takie podwyŜki, które
szpitalnego budŜetu nie zrujnują.



Wśród zadłuŜających się najwięcej jest duŜych szpitali wojewódzkich: w Bielsku-Białej, Bytomiu, Tychach
czy Rybniku, a takŜe Szpital Kliniczny nr 3 w Zabrzu.

- Nikt nie powinien się dziwić, Ŝe będą długi. Dyrektorzy są pod ścianą, bo praca ponad normę musi
przecieŜ kosztować - mówi Ryszard Batycki, szef Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Na razie dług
szpitala to ponad 4 mln zł. Niewiele przy ponad 60-milionowym budŜecie. - Ale przy takich podwyŜkach
kasa moŜe szybko zacząć świecić pustkami - przyznaje.

W Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku zobowiązania wymagalne to ponad 10 mln zł (niewymagalnych jest
dwa razy tyle). Mimo to lekarze wywalczyli prawie dwukrotnie wyŜsze pensje - teraz dostaną ponad 4 tys.
zł brutto. - Tak się stało w wielu szpitalach - komentuje dr Krzysztof Potera, szef OZZL w lecznicy.

Przykłady - obciąŜone milionowymi długami szpitale w Jastrzębiu-Zdroju czy Sosnowcu. - Myślałem, Ŝe
takich szpitali, które przez podwyŜki nie popadną w długi, w ogóle nie będzie - przyznaje dr Grzegorz
Wiśnicki, szef OZZL w sosnowieckim szpitalu miejskim. Mówi, Ŝe nie ma wyrzutów sumienia. - Zarabiałem
dotychczas 2,5 tys. zł brutto. Trudno z tego utrzymać czteroosobową rodzinę. Nie czuję się winny, Ŝe
teraz zarobię 4,7 tys. zł. Tyle przynajmniej mamy obiecane - dodaje z naciskiem. Wielu lekarzy obawia się
bowiem, Ŝe pod naciskiem rządu czy teŜ właścicieli szpitali dyrektorzy mogą się jeszcze wycofać z
podpisanych porozumień.

Kompletu danych z całego kraju MSWiA spodziewa się w poniedziałek - mówi Wioletta Paprocka,
rzeczniczka MSWiA.

- Nie moŜna jeszcze mówić o tym, jakie szpitale będą się zadłuŜać, bo w większości negocjacje przecieŜ
trwają - powiedział wczoraj "Gazecie" Marek Twardowski, wiceminister zdrowia. Ministerstwo ma za to
dane z wielu szpitali o wysokości podwyŜek dla lekarzy. Rozpiętość jest ogromna - w niektórych
placówkach lekarze dostali podwyŜki poniŜej 10 proc., w innych - np. w Szpitalu Klinicznym im.
Marcinkowskiego w Poznaniu - styczniowa wypłata będzie o 57 proc. wyŜsza od grudniowej.
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