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Interpelacja nr 8649
Interpelacja w sprawie nakładów na służbę zdrowia
Szczecin 03.07.2020 r.

Interpelacja poselska w przedmiocie wzrostu nakładów finansowych na służbę zdrowia

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1799), a także art. 192
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. Regulamin Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. 2020 poz. 327), składam interpelację w przedmiocie wzrostu
nakładów finansowych na służbę zdrowia.

Służba zdrowia jest tą sferą działalności państwa, która wciąż boryka się z licznymi
problemami, do jakich zaliczyć można m.in . jej niedofinansowanie, braki kadrowe i sprzętowe
polskich placówek opieki zdrowotnej. Taki stan rzeczy skutkował licznymi strajkami, w tym
ostatnim strajkiem lekarzy rezydentów (2018 r.), zakończonym obietnicami podwyżek
płacowych dla tej grupy zawodowej. Mimo to nadal szacuje się, że nakłady pieniężne ze strony
władz publicznych, poczynione na służbę zdrowia są niewystarczające.

Rozporządzeniem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego
wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w
ramach rezydentury (Dz.U. 2018 poz. 1737 – zwane dalej: rozporządzeniem z 2018 r. )
wprowadzono podział lekarzy na tych, którzy pracują w dziedzinach priorytetowych
(określonych w § 1 rozporządzenia z 2018 r.) oraz pozostałych. Wyróżniono przy tym staż
pracy lekarza: w pierwszych dwóch latach zatrudnienia wysokość jego wynagrodzenia
plasowała się na kwocie 4700 zł, po dwóch latach zatrudnienia – 5300 zł. Dalszym
rozróżnieniem było zakwalifikowanie w pierwszym lub drugim postępowaniu kwalifikacyjnym.
Pozostali lekarze zarabiali miesięcznie 4000 zł lub 4500 zł (w zależności od stażu pracy).

Powyższe rozporządzenie zostało uchylone i zastąpione analogicznym
rozporządzeniem z 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia
miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury
(Dz.U. 2020 poz. 1134 – zwane dalej: rozporządzeniem z 2020 r. ; weszło w życie 1 lipca 2020
r.). Ustawodawca utrzymał w nim wyżej omawiany podział na lekarzy pracujących w
dziedzinach priorytetowych (ich wynagrodzenie miesięczne plasuje się na kwocie 4933 zł i
5300 zł – w zależności od stażu pracy i rodzaju postępowania kwalifikacyjnego) oraz
pozostałych lekarzy (wynagrodzenie na poziomie 4299 zł i 4633 zł). Wzrost tych wynagrodzeń
jest skutkiem porozumienia, zawartego pomiędzy lekarzami rezydentami oraz Ministerstwem
Zdrowia w 2018 r.
Warto jednak w tym miejscu zauważyć, iż wzrost ten nie jest aż tak odczuwalny. Lekarz
rezydent nadal zarabia ok. 3000 zł ,,na rękę”. Z listy lekarzy rezydentów, pracujących w
dziedzinach priorytetowych, wykreślono także zawód lekarza ortodonty.
Inną grupą zawodową, związaną z zawodami medycznymi, która wciąż jest
niedofinansowana pozostają ratownicy medyczni. Od 2022 r. średnia miesięczna pensja
ratownika medycznego posiadającego średnie wykształcenie ma wynosić 3200 zł brutto (
https://zarobki.pracuj.pl/raporty-i-trendy-placowe/ile-zarabia-ratownik-medyczny/ - dostęp:
03.07.20r.). Przy czym należy pamiętać o tym, że zgodnie z przepisem art. 12f ustawy z dnia 8
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 882 –
zwana dalej : u.p.r.m. ) ratownik medyczny ponosi koszty swojego doskonalenia zawodowego.
Od razu zaznaczyć trzeba, iż regulacja ta powinna zostać już dawno uchylona, jawi się bowiem
jako skandaliczna w świetle niskich zarobków ratownika medycznego. Nie podobna wszak
twierdzić, iż ratownik medyczny, wykonujący ciężki i trudny zawód z narażeniem własnego
zdrowia i życia (zwłaszcza w sytuacji trwającej wciąż w Polsce pandemii wirusa SARS-CoV-2)
powinien jeszcze sam ponosić koszty własnego doskonalenia zawodowego, będącego jego
obowiązkiem (wynikającym z przepisu art. 12 u.p.r.m.). Doskonalenie zawodowe ratowników
medycznych powinno być finansowane z środków Budżetu Państwa. Warto zwrócić uwagę na
fakt, że rozwiązanie takie mogłoby przyciągnąć do Państwowego Ratownictwa Medycznego
nowych pracowników, których wciąż brakuje.
Tymczasem tematyka dofinansowania sektora ochrony zdrowia w Polsce powróciła do
szerokiej debaty publicznej w ramach trwającej obecnie kampanii wyborczej na urząd
Prezydenta RP. Urzędujący Prezydent Andrzej Duda zapowiedział utworzenie Funduszu
Medycznego, na który ma być przekazane 2,7 mld zł ( https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka
/artykuly/7754234,kampania-wyborcza-wybory-prezydenckie-andrzej-duda-fundusz-zdrowotny.
html – dostęp: 03.07.20r.), nie wskazując przy tym, jak dokładnie finansowany będzie ów
Fundusz. Powyższe wywołuje obawy, iż fundusz ten okaże się zwykłym przetransferowaniem
środków i tak już przeznaczonych na służbę zdrowia, a nie faktycznym dofinansowaniem tego
sektora. Kontrkandydat A. Dudy – R. Trzaskowski, podkreśla natomiast konieczność dalszych
podwyżek dla lekarzy rezydentów ( https://wiadomosci.onet.pl/kraj/rafal-trzaskowski-w-tvn24nadchodza-trudne-czasy-rzad-pis-jak-slysze-ukrywa-cos-przed/z2044ev - dostęp: 03.07.20r.).
Wszystkie te zapowiedzi noszą jednak cechy obietnic wyborczych, a nie realnych pomysłów na
poprawę finansowego bytu polskiej służby zdrowia.

Dlatego też w proponowanym przez W. Kosiniaka-Kamysza ,,Planie dla Zdrowia” znały się
rozwiązania takie, jak: ,,premia dla bohatera” (przewidująca wypłatę premii w wysokości 1500 zł
za pracę w czasie trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2), czy wzmocnienie bezpieczeństwa
pracowników ochrony zdrowia, którego wprowadzenie należy postulować w jak najszybszym
terminie i w ponadpartyjnym porozumieniu ( https://kosiniakkamysz.pl/plandlapolski - dostęp:
03.07.20r.).

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:
1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje dalszy wzrost wynagrodzeń dla lekarzy-rezydentów?
Jeśli tak, to jak prezentuje się plan tych podwyżek? Jakie obejmuje kwoty i jaki czasokres?
2. Na jakiej podstawie Ministerstwo Zdrowia dokonuje zakwalifikowania lekarzy do grupy
lekarzy pracujących w działalności priorytetowej i pozostałych?
3. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada informacje o prezydenckim projekcie ,,Funduszu
Medycznego”? Jeśli tak, to jakie? Z jakich środków ma on zostać sfinansowany?
4. Jaki jest plan podwyżek dla ratowników medycznych zatrudnionych w Państwowym
Ratownictwie Medycznym? Jakie kwoty i jaki czasokres obejmuje?
5. Czy Ministerstwo Zdrowia planowana jest zmiana bądź uchylenie przepisu na podstawie
którego to ratownik medyczny ponosi koszty swojego doskonalenia zawodowego (art. 12f
u.p.r.m.) ?
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