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Pan
Cezary Rzemek
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Prosimy o przyjęcie poniższego stanowiska Zarządu Krajowego OZZL w sprawie projektu
rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników
podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Stanowisko ZK OZZl
w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdr wia w sprawie warunków wynagradzania za

pracę pracowników podmiotów leczniczych d iałających w formie jednostki budżetowej.

Zarząd Krajowy OZZL negatywnie ocenia projek rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie
warunków wynagradzania za pracę pracowni ów podmiotów leczniczych działających w
formie jednostki budżetowej.

Podstawową przyczyną takiej oceny jest proponowana wysokość wynagrodzenia
zasadniczego dla lekarzy. Przykładowo: według przedstawionego projektu lekarz specjalista,
tzw. starszy asystent czyli najlepiej uposażony ,,~iefunkcyjny" lekarz został zaszeregowany do
XIX grupy i przyznano mu wynagrodzenie zasadnicze w kwocie od 1860 zł do 3950 zł.
(brutto).

Jeżeli wziąć pod uwagę, że "przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej"
wyniosło w roku 2012 - zgodnie z danymi GUS - 3521,67 zł, to oznacza, iż według ministra
zdrowia i - jak można przyjąć - według Rządu RP! płaca zasadnicza lekarza specjalisty
powinna wynosić od 52% do 112% "średniej krajowej". Są to karygodnie niskie stawki,
kompromitujące rząd! Proponowane stawki isą bowiem - w porównaniu do przeciętnej
płacy - niższe niż dla lekarzy ustalali komuniści, którzy traktowali lekarzy jako swoich
wrogów ideowych, a niskie wynagrodzenia miały swój konkretny cel: spauperyzować tę
grupę zawodową i obniżyć jej rangę w społeczeństwie.

Przykładowo: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958r. (Oz.U.1958.74.376).
przewidywało dla lekarzy po 10 latach pracy, pensję zasadniczą w kwocie 1900 złotych, co
stanowiło 140% ówczesnej "średniej krajowej", a dla lekarzy po 20 latach pracy 2400 zł (bez
dodatków!) czyli 170% ówczesnej "średniej krajowej". Gdyby przenieść ówczesne wskaźniki
na obecne warunki - pensja zasadnicza lekarza specjalisty powinna wynosić od 4929 zł do
5985 zł !
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Jak Rząd demokratycznego państwa prawnego, realizującego zasady sprawiedliwości
I

społecznej uzasadni tak skrajnie niesprawiedliw, wynagradzanie lekarzy?

Przypominamy, że zgodnie z postulatami środowiska lekarskiego wynagrodzenie lekarza
specjalisty za jeden etat powinno wynosić ok, 3 "średnich krajowych" czyli obecnie ok.
11500 złotych. Oczekujemy odpowiedniej z~iany stawek wynagrodzenia zasadniczego
zaproponowanych w przedmiotowym rozporządzeniu.

Z poważaniem

Zarząd Krajowy

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

PS.
Dane dotyczące średniej płacy - ze strony GUS:
http://www.stat.gov.Pl/gllS/58401ó30PLKHTML.htm


