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 Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem obserwuje 

rozwój sytuacji w służbie zdrowia. Nie maleje niekontrolowana lawina żądań 
płacowych, podnoszonych zwłaszcza przez najsilniejsze grupy zawodowe, nie 

wahające się dla własnego interesu sięgać po szantaż lub nawet narażać zdrowie czy 
życie pacjentów. To wymuszanie podwyżek płac przynosi efekt w postaci zwiększania 

dysproporcji płacowych w służbie zdrowia oraz narastania zadłużenia szpitali.  
 

 „Solidarność” ochrony zdrowia skupia w swoich szeregach zarówno lekarzy i 
pielęgniarki, ale także przedstawicieli innych zawodów, którzy są wciąż spychani na 
margines, niedoceniani i źle opłacani. Uważamy, że pracownikom ochrony zdrowia 

należą się znaczące podwyżki wynagrodzeń, ale muszą one objąć wszystkie grupy 
zawodowe, także te najsłabsze i pomijane przy dotychczasowych regulacjach 

płacowych.  
 

 Zarówno w sprawie płac, jak i kwestii dalszego funkcjonowania służby zdrowia 
niezbędne są rozwiązania systemowe, od lat postulowane przez NSZZ „Solidarność”. 

Tymczasem obecny rząd pozoruje jedynie rozwiązanie konfliktów, zrzucając całą 
odpowiedzialność za wynagrodzenia na dyrekcje placówek medycznych. Równocześnie 

koalicja rządowa poprzez posłów kieruje do sejmu projekty ustaw zdrowotnych, 
próbując uniknąć niezbędnych konsultacji z partnerami społecznymi. To kolejny 

przykład ucieczki od odpowiedzialności. Tymczasem projekty te, niezwykle ważne 
społecznie, niosą wiele niebezpieczeństw. Ich wprowadzenie grozi wprowadzeniem w 

Polsce podziału na pacjentów dwóch kategorii – tych, leczonych w zgodzie z 
europejskimi osiągnięciami medycyny, oraz tych, którym zapewni się standardy z 

ubiegłego wieku. Poza tym przedstawione przez rząd projekty otwierają możliwość 
gigantycznych nadużyć przy prywatyzacji służby zdrowia. To furtka dla uwłaszczenia 
się na publicznym majątku. Ten złodziejski proceder, znany z lat wcześniejszych, ma 

być teraz powielony przy prywatyzacji szpitali i klinik. Na to nie może być zgody. 
 

 Wszelkie dotychczas przedstawione pomysły ekipy rządzącej grożą katastrofalnym 
pogorszeniem się poziomu świadczeń medycznych oraz niosą zagrożenie dla zdrowia i 

życia pacjentów. NSZZ „Solidarność” będzie bacznie obserwował rozwój sytuacji w 
służbie zdrowia, zwracając szczególną uwagę na sytuację swoich członków, a nade 

wszystko troszcząc się o prawa pacjentów, którym system opieki zdrowotnej ma 
służyć. 
 
 

                                                                Zarząd Regionu Podbeskidzie 
                                                                         NSZZ „Solidarność” 

mailto:bbial@solidarnosc.org.pl

