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Szanowny Pan

Marian Zembala

Minister Zdrowia

Pragniemy wskazac, ze przedstawiony do konsultacji projekt rozporzadzenia

zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie swiadczen

opieki zdrowotnej budzi nasze istotne zastrzezenia. Oczywiscie nie chodzi tutaj o zasadnosc

samych podwyzek. Jako przedsiebiorcy zatrudniajacy pielegniarki i polozne dostrzegamy

bowiem koniecznosc systemowego podwyzszenia wysokosci wynagrodzenia dla tych grup

zawodowych. W przeciwnym razie w najblizszej perspektywie moga wystapic takze w

podstawowej opiece zdrowotnej problemy z zapewnieniem odpowiedniej ilosci personelu

sredniego. Majac to na wzgledzie uwazamy za swój obowiazek wskazac watpliwosci prawne

dotyczace przedmiotowego projektu rozporzadzenia. Mianowicie zastrzezenia budzi juz samo

umocowanie Ministra Zdrowia do wydania rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej, w którym

zostaly szczególowo okreslone zasady i wysokosc podwyzek dla jednej z grup zawodowych.

W naszej ocenie moze byc tutaj postawiony zarzut przekroczenia delegacji ustawowej, a w

konsekwencji naruszenia postanowien Konstytucji oraz zasad poprawnej legislacji. Nalezy w

tym miejscu bowiem wyraznie zaznaczyc, ze w przeszlosci podwyzka o charakterze

systemowym byla wykonana na podstawie ustawy (22 lipiec 2006r.). Niemniej powazne

zastrzezenia budza tutaj równiez poszczególne rozwiazania, jakie zostaly przyjete w tresci

tego projektu. Przede wszystkim chodzi o okreslenie stalego badz terminowego charakteru

tych podwyzek, zródla finansowania skladek na ubezpieczenie spoleczne po stronie platnika

oraz sam obowiazek przeprowadzania procedury ustalania liczby etatów oraz ich

równowazników, jak i uzgodnien podzialu srodków wraz z jego opiniowaniem przez zwiazki

zawodowe badz przedstawiciela samorzadu pielegniarek i poloznych. W Polsce funkcjonuje

ok. 6100 lekarskich podmiotów leczniczych POZ. Z reguly w tych podmiotach nie

funkcjonuja zwiazki zawodowe pielegniarek i poloznych ze wzgledu na ograniczona

liczbe tych pracowników w tych podmiotach. W tej sytuacji pracodawca na podstawie

ustawy z 22 lipca 2006r. uzgadnial rozdzial podwyzek plac z przedstawicielem

pielegniarek i poloznych, a nie z przedstawicielem Izb Pielegniarskich, które nie maja



zadnej wiedzy na temat jakosci wykonywanej pracy przez pielegniarki w podmiotach

prywatnych - dlatego zapis mówiacy, ze pracodawca w POZ ma obowiazek konsultowac

sprawe podwyzek z przedstawicielem Izby Pielegniarskiej jest nie do przyjecia - zapis z

roku 2006 byl bardziej racjonalny i jezeli musi, to taki powinien sie znalezc.

Szczególowe rozwazania natury prawnej zostaly przedstawione w zalaczonej opinii prawnej

pelnomocnika naszej Federacji mec. dr. Sebastiana Sikorskiego. W konsekwencji niestety

nalezy wyrazic obawe, ze przy obecnym brzmieniu opiniowanych przepisów ich

zastosowanie w praktyce moze okazac sie wrecz niemozliwe.

Chcac jednak konstruktYwnie podejsc do sprawy oraz majac na wzgledzie interesy

pielegniarek i poloznych deklarujemy gotowosc pelnej merytorycznej wspólpracy z

Ministrem Zdrowia, aby doprowadzic do zaprojektowania takich rozwiazan prawnych, które

umozliwia wprowadzenie projektowanych podwyzek, a których zasadnosc Uak juz

wskazalismy na wstepie) jako Federacja Zwiazków Pracodawców Ochrony Zdrowia

Porozumienie Zielonogórskie popieramy. Pragniemy jednoczesnie wskazac, ze w

przygotowywanej regulacji nie znalazly miejsca przepisy dotyczace procedury

podwyzek dla pielegniarek zatrudnionych w podmiotach POZ jako tzw. Pielegniarki

Gabinetów Zabiegowych, które sa finansowane z budzetu lekarza POZ (z jego stawki

kapitacyjnej) - czyzby te pielegniarki nie zaslugiwaly na podwyzki? Fakt ten wzbudza

wsród pielegniarek duze rozgoryczenie i wiele z nich zwrócilo sie do Porozumienia

Zielonogórskiego z prosba o interwencje w ich sprawie.
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