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Posiedzenie sejmowej komisji zdro-
wia w dniu 6 czerwca 2018 roku

Przewodniczący poseł Bartosz 
Arłukowicz (PO):
Panie ministrze, proszę powiedzieć, 
jakie czynności podjął minister zdro-
wia – i bardzo proszę o precyzyjną 
odpowiedź… Szanowni państwo, 
proszę o ciszę na sali – pan poseł 
Miller, pani poseł Kaczorowska, po-
dyskutujecie po posiedzeniu Komi-
sji. Jakie czynności podjął minister 
zdrowia w sprawie dostępności do 
leczenia małych pacjentów – dzieci, 
dokładnie rzecz ujmując – w szpitalu 
klinicznym w Białymstoku, w którym 
trwa protest, w którym pacjenci są od-
syłani z izby przyjęć, nieprzyjmowa-
ne są planowe hospitalizacje i prowa-
dzone są tylko ostre hospitalizacje? Ja 
rozmawiałem z panią dyrektor tego 
szpitala – do wczoraj nie miała kon-
taktu z Ministerstwem Zdrowia. Pro-
szę powiedzieć, jakie czynności pań-
stwo podjęli w sprawie tego protestu i 
zabezpieczenia pacjentów. To raz.

Drugie pytanie. Jakie czynności pod-
jęli państwo w sprawie protestu i nie-
przyjmowania planowych pacjentów 
w szpitalu w Łodzi? I podobna sytu-
acja w Lublinie. Trzy wielkie szpita-
le, w których pielęgniarki protestują. 
Proszę o wskazanie czynności, jakie 
podjął minister zdrowia w tej sprawie. 
Dziękuję. Oddaję głos ministrowi.

Przewodniczący poseł Bartosz 
Arłukowicz:
Białystok, Lublin, Łódź.

Podsekretarz stanu w MZ Zbigniew 
Król:
Białystok, Lublin, Łódź. My kon-
taktujemy się. Oczywiście, za do-
stępność do świadczeń odpowiada 
dany szpital. Za to, że są problemy 
dotyczące funkcjonowania określonej 
grupy zawodowej w danym szpitalu, 
też odpowiada dyrekcja tego szpita-
la…

Przewodniczący poseł Bartosz 
Arłukowicz:

Panie ministrze, przepraszam, że 
przerywam. Sorry, mamy niezrozu-
mienie systemowe. Za dostępność 
odpowiada minister zdrowia.

Podsekretarz stanu w MZ Zbigniew 
Król:
Minister zdrowia odpowiada za 
równą dostępność wszystkich obywa-
teli w kraju do świadczeń zdrowot-
nych. Za prowadzenie jednostek na 
danym terenie, sposób zarządzania, 
sposób funkcjonowania odpowia-
dają podmioty tworzące, czy to są 
publiczne, czy niepubliczne. Tutaj 
systemowo nie ma zmiany. Jeżeli jest 
strajk w danym szpitalu – dużym – i 
brakuje dostępności dla tych dzieci, 
jak pan poseł mówi, to takim proble-
mem również się zajmujemy, ale w 
formule władz lokalnych…

Przewodniczący poseł Bartosz 
Arłukowicz:
Jakich władz lokalnych? Gdzie pan 
ma władze lokalne w Ministerstwie 
Zdrowia? Ja pytam, jakie czynności 

podjął minister zdrowia. I odpowiedź 
jest prosta. Proszę powiedzieć – za-
dzwoniliście, byliście, zaprosiliście 
na spotkanie? Co zrobiliście wy jako 
Ministerstwo Zdrowia? Ja o to pytam. 
Ja z dyrektorem szpitala, w którym 
jest protest, jestem w kontakcie. Ja 
wiem, co on robi. Ja pytam: co pan 
robi?

Podsekretarz stanu w MZ Zbigniew 
Król:
Ja nie zajmuję się tymi szpitalami, w 
związku z tym…

Przewodniczący poseł Bartosz 
Arłukowicz:
Co robi minister zdrowia, nie pan. 
Nie personalnie. Minister Zdrowia – 
instytucja.

Podsekretarz stanu w MZ Zbigniew 
Król:
Na pewno jesteśmy w kontakcie z or-
ganem tworzącym szpitala w Białym-
stoku i Lublinie. W Łodzi – sprawdzę.

Przewodniczący poseł Bartosz 
Arłukowicz:
Rozmawialiście z dyrektorem szpita-
la, czy nie?

Podsekretarz stanu w MZ Zbigniew 
Król:
Z organami tworzącymi.

Przewodniczący poseł Bartosz 
Arłukowicz:
Czyli nie rozmawialiście.

Podsekretarz stanu w MZ Zbigniew 
Król:
Dyrektor szpitala nie zwrócił się do 
ministra zdrowia. Zwrócił się – jak 
rozumiem – do pana posła.

Przewodniczący poseł Bartosz 
Arłukowicz:
Nie. Pan poseł zwrócił się do dyrek-
tora.
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Poseł na sejmowej komisji zdro-
wia: traktowanie jednej grupy 
zawodowej – a nawet nie grupy 
zawodowej, tylko podgrupy typu 
rezydenci – jako zupełnie wydzie-
lonej grupy, jest chyba nieporo-
zumieniem. Nie można traktować 
pracowników służby zdrowia wła-
śnie tak wybiórczo. 

Posiedzenie sejmowej komisji zdro-
wia w dniu 7 czerwca 2018 roku

Poseł Elżbieta Gelert (PO):
Myślę jednak, że w tej chwili dla 
szpitala dużo większym niebezpie-
czeństwem są finanse. Tutaj już raz 
padło pytanie o to, że o 5% wzrosło 
wykonanie. O ile więc procent, tak 
naprawdę, wzrósł budżet? Pytam, 
bo my jako przedstawiciele szpitali 
zawsze, gdy przychodzą do nas pra-
cownicy i chcą podwyżki, słyszymy 
coś takiego ze strony funduszu – 
przecież dostaliście większe pienią-
dze, powinniście więc je na podwyż-

ki mieć.
Ja powiem państwu odnośnie do 
podwyżek, że szpitale w całej Polsce 
stoją w tej chwili przed bardzo trud-
nym zadaniem, bo tak, jak zaczęło się 
traktować… Jeśli byłby pan uprzej-
my, panie ministrze, przekazać panu 
ministrowi, że traktowanie jednej 
grupy zawodowej – a nawet nie gru-
py zawodowej, tylko podgrupy typu 
rezydenci – jako zupełnie wydzielo-
nej grupy, jest chyba nieporozumie-
niem. Nie można traktować pracow-

ników służby zdrowia właśnie tak 
wybiórczo. W tej chwili tak wybiór-
czo zostali potraktowani rezydenci.
Proszę państwa! To, że Ministerstwo 
Zdrowia płaci na rezydentów, to jest 
tylko część prawdy, bo za dyżury 
medyczne płaci zakład pracy. Z wy-
liczenia wynika, że lekarz rezydent 
zarobi za dyżury średnio 7,5 tys. zł 
więcej na miesiąc. Jeżeli to pomnożą 
państwo przez liczbę rezydentów, to 
przy 30 rezydentach jest to ok. 360 
tys. zł więcej. Przy 50 rezydentach 

jest to 504 tys. zł – to jest pół miliona, 
które szpital musi dołożyć. Musi do-
łożyć oczywiście do płacy najniższe-
go średniego wynagrodzenia, które 
przez 3 lata, proszę państwa, wzrosło 
o 350 zł – od 1750 zł do 2100 zł, i bę-
dzie rosło dalej. Czyli płace są bardzo 
rozhulane i sterowanie tymi płacami 
jest niejednolite.
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Dyskusja w Sejmie: Grupy zawodo-
we w zakładach pracy są oburzone 
i prawdopodobnie dalej będą obu-
rzone, jeżeli bowiem dostały pielę-

gniarki, dostali ratownicy medyczni, 
którzy nadal są niezadowoleni, bo 
chcą mieć tak, jak pielęgniarki, jeżeli 
dostali rezydenci, i to jest tak bardzo 

duży wzrost…

Posiedzenie sejmowej komisji zdro-
wia w dniu 7 czerwca 2018 roku

Poseł Elżbieta Gelert (PO):
Grupy zawodowe w zakładach pracy są 
oburzone i prawdopodobnie dalej będą 
oburzone, jeżeli bowiem dostały pielę-
gniarki, dostali ratownicy medyczni, 
którzy nadal są niezadowoleni, bo chcą 
mieć tak, jak pielęgniarki, jeżeli dosta-
li rezydenci, i to jest tak bardzo duży 
wzrost… Przepraszam, bo nie mogę się 
skupić.
Jeżeli – jak mówię – dostają poszcze-
gólne grupy zawodowe, a inne pozo-
stają, to powiem państwu, że to nieza-
dowolenie na pewno będzie narastać. 

Uważam, że tą sprawą należałoby 
się zająć osobno. I nie może minister 
zajmować się wyłącznie jedną grupą 
zawodową. Zresztą nie podpisał nadal 
porozumienia z rezydentami, ale jeśli 
podpisze z rezydentami, to za chwilę 
będą specjaliści, którzy w tej chwili za-
rabiają mniej niż rezydenci. Rezydent 
ma zarabiać 5 tys. zł w przyszłym roku 
– od 2019 r. – w trzecim roku specjali-
zacji, a według najniższych grup lekarz 
specjalista zarabia 4959 zł, czy ileś. To 
chyba przede wszystkim nie trzyma się 
żadnej logiki.
A odnośnie do tych korekt, o których 
państwo już tu mówili, to owszem, 
następują korekty waszego myślenia 
o sieci szpitali i o szpitalach różnych 
poziomów, i rozpoczyna się od tego, 

że tu damy 1,2 za to, tu damy 1,2 za 
to, temu poziomowi szpitali damy 1,2, 
a temu, kto wykonuje takie usługi, też 
damy 1,2. Szpitale onkologiczne do-
stają wskaźnik przeliczeniowy 1,2, ale 
te, które wykonują część tych samych 
usług, już nie dostają tego wskaźnika 
1,2. I tak jest w każdym momencie. To 
wszystko jest więc dalej rozchwiane, 
bo na początku trzeba powiedzieć, że 
to ma być tak finansowane, a nie zmie-
nia się tego ciągle w trakcie, chyba w 
zależności od tego, który akurat z kon-
sultantów ma u państwa większe prze-
bicie. Dziękuję bardzo.
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