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Protokół 

z posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS 

z dnia 16 lutego 2021r. 

  

  

Forma posiedzenia: wideokonferencja. 

Przewodnicząca: Krystyna Ptok, Przewodnicząca doraźnego Zespołu problemowego ds. 

ochrony zdrowia. 

Uczestnicy posiedzenia: członkowie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia 

RDS, pozostali zaproszeni goście i eksperci. 

  

Przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1. Podsumowanie stanu ochrony zdrowia po roku trwania pandemii. Dyskusja na temat 

przyszłości w kontekście siatki płac, zadłużenia szpitali, dostępu do świadczeń 

medycznych. 

2. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych przywitała członków 

doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS i zebranych gości, a następnie 

przeszła do przedstawienia porządku obrad posiedzenia.  

 

Strony jednogłośnie przyjęły porządek obrad. 

 

Ad 1. 

Przewodnicząca Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych zwróciła się do 

przedstawicieli strony rządowej o przedstawienie przygotowanych materiałów: 

- Informacji Ministerstwa Zdrowia na temat kadr medycznych w okresie pandemii; 

- Informacji Ministerstwa Zdrowia na temat zadłużenia SP ZOZ; 

- Informacji NFZ na temat realizacji świadczeń w okresie pandemii. 
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Pan Daniel Rutkowski, Zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej 

Narodowego Funduszu Zdrowia w NFZ przedstawił prezentację pt. „Realizacja Świadczeń 

Opieki Zdrowotnej w okresie pandemii COVID-19”. Prezentacja ma przybliżyć jak kształtował 

się poziom realizacji świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń w 2020 roku. 

Przedstawione informacje uwzględniają również dane rozliczeniowe za grudzień 2020 roku. Za 

cały 2020 rok zrealizowano 83,1% ryczałtu sieciowego. Większość podmiotów ma 

przedłużony okres rozliczeniowy do końca czerwca 2021 roku . Prezentacja zawiera także 

informację o poszczególnych typach umów, jeżeli chodzi o leczenie szpitalne. Poziom 

realizacji liczby świadczeń w chemioterapii był dosyć wysoki w stosunku do innych świadczeń. 

Dynamika wyniosła 93%. Porównanie 2020 w stosunku do liczby świadczeń z 2019 roku, % 

realizacji kontraktu wyniósł 95,2% zrealizowanego kontraktu w chemioterapii przez podmioty. 

Programy lekowe – poziom realizacji jest wysoki, z uwagi na  to, że w trakcie roku wchodziły 

nowe programy lekowe. 104,8% realizacji, świadczenia zostały zrealizowane ponad wartość 

umów. Radioterapia – 92% wykonania w stosunku do porównywalnego okresu roku 2019. 8% 

mniej liczby świadczeń zrealizowanych. Kontrakty w radioterapii w pełni wykonane. 

Realizacja kontraktów na poziomie 100,7%. Świadczenia wysokospecjalistyczne – 

kardiochirurgia wysokospecjalistyczna, przeszczepienia płuc, serca, wątroby. 17% mniej 

świadczeń zrealizowanych w 2020 roku w stosunku do 2019 roku. Realizacja kontraktów 

zbliżona do wyznaczonych kontraktów. Kontrakty były w trakcie roku dostosowywane do 

realizacji i przesuwane. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 20% mniej świadczeń 

zrealizowanych w stosunku do 2019 roku. Wykonanie kontraktów w ambulatoryjnej opiece 

specjalistycznej wyniosło 91,8%. Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień – 4% mniej 

świadczeń wykonanych. Wykonanie kontraktu o ponad 10% niewykonanie kontraktów w tym 

rodzaju świadczeń. Rehabilitacja Lecznicza – 21% mniej wykonanych świadczeń. Wykonanie 

kontraktów na poziomie 94,5% w 2020 roku. Diagnostyka – badanie rezonansu magnetycznego 

– Liczba wykonanych badań podobna do roku 2019. Wykonanie kontraktów na poziomie 

100,5%. Tomografia komputerowa – 18% mniej wykonanych badań w stosunku do 2019 roku. 

Kontraktów w całości roku nie udało się zrealizować – wykonanie na poziomie 91,5%. Wartość 

zrealizowanych kontraktów o 8,5% mniej. Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) – 99% 

liczny zrealizowanych świadczeń. Wykonanie udało się utrzymać – 101,6% realizacji 

kontraktu. Hemiodializoterpia podobna liczba hemiodaliz wykonana jak w roku 2019. 

Realizacja w okolicach wykonania kontraktu (99,1%). Rodzaje i zakresy – NFZ uczestniczył 

także w procesie przeznaczenia % udział liczby łóżek, które w rejestrze podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą są zarejestrowane, które można było przekształcić na 
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dedykowane do realizacji świadczeń covidowych. W listopadzie 2020 roku, w okresie 

szczególnego natężenia pandemii 37% wszystkich łóżek szpitalnych, które były zarejestrowane 

w RPWDL, które można było przekształcić, za wyjątkiem łóżek wg VIII  cz. kodu resortowego 

innych niż leczenia szpitalnego (ZOL, REH, PSY) oraz łóżek specjalności dziec. 

i onkologicznych, położnictwa i ginekologii, przekształcone wg decyzji wojewodów i ministra 

zdrowia.  

 

Prezentacja Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zwrócił się do 

Dyrektora Rutkowskiego o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów związanych 

z finansowaniem różnego typu świadczeń przez NFZ z funduszu covidowego. 

Pan Daniel Rutkowski, Zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej 

Narodowego Funduszu Zdrowia w NFZ poinformował, że realizacja świadczeń  w oparciu 

o spcecustawę COVID czyli związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 była finansowana 

z funduszu covidowego czyli było to odrębne źródło poza tymi środkami, które są w planie 

finansowym Funduszu. Środki wydatkowane do 22 stycznia 2021 roku były stricte związane 

z realizacją świadczeń covidowych – leczenie, opłaty ryczałtowe za gotowość do udzielania 

świadczeń – przeznaczono 3,7 mld zł. Z Funduszu Medycznego też były przeznaczone środki 

na zwiększenie kosztów utrzymywania reżimu związanego z realizacją świadczeń 

w poszczególnych rodzajach świadczeń w umowach o udzielanie. Dopłata ryczałtowa wyniosła 

910 mln zł. Była to dopłata ryczałtowa w wysokości 3% od wartości zrealizowanych świadczeń 

w poszczególnych rodzajach. Następnie odniósł się do zadań realizowanych w związku 

z poleceniami Ministra Zdrowia. Testy diagnostyczne związane z wykrywaniem zakażenia 

wirusem Sars-Cov-2 – umowy były zawierane bezpośrednio z laboratoriami w wyniku tego 

polecenia mamy 220 obecnie umów zawartych z laboratoriami, gdzie finansujemy testy PCR. 

Kwota wydana w okolicach 1,2 mld zł. Kwoty związane z wynagrodzeniem personelu 

medycznego zaangażowanego w realizację świadczeń COVID. Blisko 1,2 mld zł. Finansowane 

były również hotele dla personelu medycznego – ok. 3 mln zł. Łącznie ok. 7 mld zł z Funduszu 

Medycznego zostało wydatkowane od początku pandemii za pośrednictwem NFZ.  

Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dodał, że ZUS 

przekazał środki, które nie zostały przekazane przez pracodawców w związku z umorzeniem 

przekazywania tych środków zgodnie z ustawą do NFZ, i to umorzenie zostało przekazane 
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przez ZUS ze środków Funduszu Covidowego w wysokości blisko 3,4 mld zł – na 7 stycznia 

2021 r. takie kwoty zostały przekazane jako zwrot utraconych przychodów NFZ.  

Pan Andrzej Mądrala, Pracodawcy RP wyraził wielkie uznanie dla Dyrektora Rutkowskiego 

za przygotowanie materiału na posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony 

zdrowia RDS. Zaapelował także o podjęcie tematyki kolejek na rezonans itd. Zawnioskował 

o przedstawienie informacji o tym jak teraz wyglądają kolejki na zabiegi.  

Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ dodała, że widząc to sprawozdanie i ten spadek 

w zakresie rehabilitacji oraz wnioski członków Zespołu w zakresie uzdrowisk i planowanego 

leczenia, kolejnym tematem powinny być uzdrowiska i rehabilitacja. Poprawy wymaga także 

zła sytuacja związana z realizacją wysokospecjalistycznych procedur i przeszczepami 

narządów. 

Pani Urszula Michalska, OPZZ zwróciła się do Dyrektora Rutkowskiego z pytaniem 

o informację na temat ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak i porad POZ, jaki % był wizyt 

fizycznych, a jaki udział w tym miały teleporady.  

Pan Daniel Rutkowski, Zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej 

Narodowego Funduszu Zdrowia w NFZ  zauważył, że teleporady są finansowane w ramach 

stawki kapitacyjnej. Dodał, że nie obowiązywało finasowanie fee for service.   

Pani Maria Ochman, NSZZ „Solidarność” zwróciła się o przedstawienie informacji na temat 

wyników kontroli, które były przeprowadzone przez NFZ w zakresie POZ, z uwzględnieniem 

dostępności lub braku dostępności do wizyt. Zwróciła się o przekazanie wystąpień 

pokontrolnych.  

Pan Tomasz Imiela, Członek Naczelnej Rady Lekarskiej zachęcił do spojrzenia na system 

bardziej z punktu widzenia użytkownika tego systemu czyli pacjenta. Zaprezentowane dane 

w dość dobry sposób prezentują wydolność systemu, zużycie zasobów, natomiast bardzo mało 

mówią o sytuacji pacjenta. Dane, które byłyby interesujące to długość kolejek, ale również inne 

dane, które być może nie są w tej chwili tak dobrze zbierane czyli takie dane od momentu 

wystąpienia objawu do uzyskania leczenia przez pacjenta, od momentu kontaktu z ochroną 

zdrowia do powrotu do pracy. Stwierdził, że zaprezentowane dane pokazują dobre 

wykorzystanie zasobów, i mogłyby wskazywać na to, że system ochrony zdrowia jest w bardzo 

dobrej sytuacji. Wiemy, że w wielu działach ta wydolność z punktu widzenia pacjenta jest 

najprawdopodobniej wcale nieoptymalna.  

Następnie Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ przeszła do omówienia kwestii zadłużenia 

placówek ochrony zdrowia i ich zobowiązań. Zwróciła się do pana Ministra Miłkowskiego 

o przedstawienie informacji w tym zakresie.  
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Pan Rafał Główczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli 

w Ministerstwie Zdrowia przedstawił materiał dotyczący zobowiązań samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 2019 roku oraz I, II, III kw. 2020 roku. Według 

danych na koniec 2019 roku zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej wynosiły 14,6 mld zł, w tym zobowiązania ogółem SP ZOZ posiadających 

w swoich strukturach oddziały szpitalne wynosiły 13,9 mld zł. Zadłużenie szpitali wśród 

wszystkich SP ZOZ to ok. 95,4%. Według wstępnych danych na III kw. 2020 roku 

zobowiązania ogółem SP ZOZ nieco wzrosły w stosunku do IV kw. 2019 roku i osiągnęły 

wartość 15,2 mld zł. Odnotowano również zobowiązania ogółem szpitali na koniec III kw. 2020 

roku zwiększyły się one i wyniosły 14,4 mld zł. Natomiast udział zadłużenia szpitali pośród 

wszystkich SP ZOZ się zmniejszył i wyniósł 94,7%. Należy przy tym zauważyć, że 

w poszczególnych kwartałach 2020 roku zobowiązania ogółem ulegały naprzemiennie 

wzrostom i spadkom, natomiast zobowiązania wymagalne od I kw. 2020 roku wykazują 

tendencję malejącą. W całości zobowiązań ogółem wszystkich SP ZOZ zobowiązania SP ZOZ, 

dla których podmiotami tworzącymi są JST, zobowiązania w przypadku JST wynosiły 72,2% 

czyli prawie ¾ w stosunku do wszystkich zobowiązań. Następnie przeszedł do omówienia 

kwestii zobowiązań wymagalnych tj. takich, których termin płatności już minął SP ZOZ na 

koniec 2019 roku wyniosło ok. 1,89 mld zł i były to niemal w całości zobowiązania wymagalne 

samych szpitali ok. 99,5%. Natomiast na koniec III kw. 2020 roku zobowiązania wymagalne 

zmniejszyły się i osiągnęły wartość 1,88 mld zł, z czego zobowiązania wymagalne szpitali 

stanowiły prawie 100% całości kwoty zobowiązań. W całości zobowiązań wymagalnych 

wszystkich SP ZOZ w kraju, zobowiązania SP ZOZ, dla których podmiotami tworzącymi są 

JST w 2019 roku stanowią niecałe 70% i wynoszą 1,3 mld zł. Na koniec III kw. 2020 roku 

zobowiązania wymagalne samorządowych SP ZOZ nieco wzrosły i wyniosły niespełna 1,3 mld 

zł. Natomiast zobowiązania wymagalne szpitali samorządowych osiągnęły wartość także 1,3 

mld zł.  

Informacja Ministerstwa Zdrowia stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych powiedział, że NFZ 

niezależnie od danych zbieranych przez MZ monitoruje sytuację szpitali. Zwrócił uwagę na 

widoczny w tabeli dosyć wyraźny spadek poziomu zobowiązań wymagalnych. Z analizy 

kwartalnych sprawozdań finansowych można wywnioskować, że szpitale znacznie poprawiły 

swoje przychody głównie w II i III kw. 2020 roku, ale również spadły niektóre składniki 

kosztów, głównie kosztów zmiennych, w tym tych związanych także z leczeniem pacjentów, 
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ma to związek z mniejszym wykonaniem kontraktów. Mamy dwie przyczyny, które się 

nałożyły: spadek kosztów zmiennych oraz wzrost przychodów, co wpłynęło na znaczącą 

poprawę przepływów pieniężnych i nadwyżki gotówkowe, które pojawiły się w II i III kw. 

2020 roku. Częściowo te nadwyżki gotówkowe zostały przeznaczone na spłatę zaległych 

zobowiązań, stąd właśnie poprawa w tym zakresie. Dodał, że w IV kw. 2020 roku 

przewidywana jest dalsza poprawa.  

Pani Przewodnicząca Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych przeszła do dyskusji 

na temat przyszłości w kontekście siatki płac, zadłużenia szpitali, dostępu do świadczeń 

medycznych. Poinformowała, że do udziału w posiedzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele 

samorządów zawodowych w celu przedstawienia stanowisk kadr medycznych w temacie stanu 

ochrony zdrowia po roku trwania pandemii. Oddała głos zaproszonym reprezentantom 

samorządów.  

Pan Tomasz Niewiadomski, Wiceprezes KRF ds. świadczeń gwarantowanych, Krajowa 

Izba Fizjoterapeutów powiedział, że obecnie w Polsce jest 70 tys. fizjoterapeutów aktywnie 

wykonujących zawód fizjoterapeuty. Ponad 70% pracujących fizjoterapeutów pracuje 

w świadczeniach gwarantowanych i udziela świadczeń finansowanych z NFZ, głównie 

szpitalach, ale również w świadczeniach ambulatoryjnych i świadczeniach fizjoterapii 

domowej. W 70% czas pracy wykonany przez fizjoterapeutę tj. ok. 160 h miesięcznie, 

natomiast 20% fizjoterapeutów pracuje ponad 160 h miesięcznie, a ponad 10% to ponad 221 h 

miesięcznie. Następnie odniósł się do kwestii migracji fizjoterapeutów do pracy za granicą. 

Około 13% fizjoterapeutów w grupie wiekowej 20-34 deklaruje podjęcie pracy i chęć wyjazdu 

do pracy za granicą. Podstawowym kryterium wyjazdu są zarobki fizjoterapeutów w Polsce, 

które umiejscawiają się średniokrajowo 31% niżej niż średnia krajowa podawana przez GUS. 

Następnie nawiązał do prezentacji pana Dyrektora Rutkowskiego. Zapytał o świadczenia 

rehabilitacyjne wprowadzone pod koniec 2020 roku, które wiążą się również ze świadczeniami 

udzielanymi w zasadzie dla pacjentów. Na koniec roku NFZ dał możliwość podpisywania 

umów z NFZ, jeżeli chodzi o finansowanie usługi dla osób z niepełnosprawnością lekką 

i umiarkowaną. Te usługi były finansowane z programu solidarnościowego ok. 100 mln zł 

zostało na to przekazane. Świadczeniodawcy otrzymali przedłużenie na kolejny rok realizacji 

tych świadczeń, natomiast nikt nie dostał propozycji finansowych. Zapytał czy i w jakim 

zakresie będzie to realizowane i kiedy umowy zostaną dostarczone. Zapytał czy zostanie także 

rozszerzona dostępność. Dodał, że przykładowo w województwie kujawsko-pomorskim 

w ogóle nie podpisano żadnej umowy na realizację takich usług.  
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Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych powiedział, że olbrzymie 

opóźnienia we wdrożeniu programu solidarnościowego spowodowały, że NFZ podpisywał 

umowy pomiędzy 15 a 17 grudnia 2020 roku w całej Polsce. Początkowo ten program miał 

wystartować w październiku. Były takie województwa, gdzie nie było chętnych do tego, żeby 

na tak krótki okres czasu zawierać te umowy. Pierwotnie było to wykorzystanie środków do 31 

grudnia 2020 roku. Uchwała Rady Ministrów przedłużająca ten program została podjęta 30 

grudnia 2020 roku. Powiedział, że na pewno będzie jeszcze prowadzony nabór, dlatego, że 

obecnie absorbcja tych środków jest znikoma a chodzi o to, żeby je wykorzystać.  

Pan Tomasz Niewiadomski, Wiceprezes KRF ds. świadczeń gwarantowanych, Krajowa 

Izba Fizjoterapeutów powiedział, że zarobki fizjoterapeutów w wielu sytuacjach są 

ukształtowane przez wyceny świadczeń rehabilitacyjnych. Wycena tych świadczeń jest 

nieprzystająca do obecnych warunków. Na dzień dzisiejszy bardzo trudno jest pracodawcom 

zapewnić przy obecnej wycenie świadczeń rehabilitacyjnych godziwe wynagrodzenie dla 

fizjoterapeutów.  

Pani Przewodnicząca Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych poprosiła 

przedstawicieli NFZ o odpowiedź w kwestii możliwości rozszerzenia usług rehabilitacyjnych.  

Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych powiedział, że NFZ dokonał 

próby zmiany wycen świadczeń w rehabilitacji. Założeniem było by dokonano znacznej 

korekty w górę świadczeń w zakresie fizjoterapii, gdzie jest duży nakład pracy ludzkiej, 

jednocześnie wiązało się to z obniżką taryf na świadczenia, które głównie wykonują maszyny. 

Natomiast całe środowisko oprotestowało takie rozwiązanie. Było to rozwiązanie, które 

właśnie dawało w wycenie świadczeń, tam gdzie element pracy ludzkiej jest największy, 

możliwość pozyskania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń. Kwestia ta będzie teraz 

procedowana przez AOTMiT.  

Pan Tomasz Niewiadomski, Wiceprezes KRF ds. świadczeń gwarantowanych, Krajowa 

Izba Fizjoterapeutów powiedział, że środowisko nie mogło się zgodzić z obniżaniem wycen 

zabiegów fizykoterapeutycznych, poniżej wyliczenia wykonywania tego zabiegu. Wyraził 

nadzieję na dalsze rozmowy o zwiększeniu wyceny po przeprowadzeniu analizy przez 

AOTMiT.  

Pani Przewodnicząca Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych zwróciła się do pana 

Niewiadomskiego o informację na temat funkcjonowania kadr medycznych fizjoterapeutów 

w okresie pandemii. Zapytała czy jest wystarczająca liczba kadr medycznych, żeby 

w przyszłości zabezpieczyć świadczenia z zakresu rehabilitacji.  
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Pan Tomasz Niewiadomski, Wiceprezes KRF ds. świadczeń gwarantowanych, Krajowa 

Izba Fizjoterapeutów powiedział, że zawód fizjoterapeuty jest jednym z najmłodszych 

zawodów. Realizację świadczeń, które się odbywają realizuje personel przeciętnie w wieku od 

20 do 34 roku życia. Największy odpływ kadr w okresie epidemii było to m.in. przechodzenie 

na usługi komercyjne i odpływ kadr ze świadczeń gwarantowanych.  

Następnie pan Tomasz Imiela, Członek Naczelnej Rady Lekarskiej odniósł się do sytuacji 

kadr medycznych w okresie epidemii. Zwrócił uwagę na obciążenie pracy wykonywanej przez 

lekarzy związane z liczbą etatów. Z danych ankietowych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że 

ilość pracy wykonywanej przez lekarzy rośnie. Drugą kwestią jest to, że wskutek dużego 

obciążenia pracą i stresem w okresie pandemii zwiększony odsetek lekarzy deklaruje chęć 

odejścia z systemu finansowanej przez NFZ ochrony zdrowia na rzecz ośrodków prywatnych 

albo zagranicznych w okresie kiedy skończy się pandemia. Dotyczy to nawet do kilkunastu 

procent lekarzy. Nie pomaga tu kwestia chaosu przy przydzielaniu dodatków covidowych. 

Dodał, że w czasie trwania epidemii zmarło już kilkudziesięciu lekarzy.  

Pani Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

powiedziała, że ubiegły rok był dla diagnostów laboratoryjnych bardzo trudny. Dodała, że był 

to czas intensywnej nauki związany m.in. z diagnostyką koronawirusa. Stwierdziła, że trzeba 

przejść do rozwiązań takich by przyszłościowo takich problemów, które były związane 

z ubiegłym rokiem, już nie mnożyć. Zwróciła uwagę, że 1,2 mld zł zostało przeznaczone na 

badania PCR. Jest to potężna kwota, ale też za tym stoi praca diagnostów laboratoryjnych. 

Umowy na te badania zostały podpisane bezpośrednio z laboratoriami. Dodała, że jest to 

oczekiwany przez diagnostów kierunek współpracy. Powiedziała, że są w kontakcie z NFZ 

i chcą opanować sprawozdawczość w zakresie POZ, która jest znikoma albo żadna. Dodała, że 

diagnostów nie ma bezpośrednio w kontraktowaniu usług jako badania laboratoryjne. 

Powoduje to, że ten rynek jest niedookreślony i to również przekłada się na wynagrodzenia. 

Dużym problemem w okresie epidemii było zabezpieczenie tych laboratoriów covidowych. 

W tej chwili ten proces jest ujednolicony, nie ma problemu w wykonaniem badań. Natomiast 

problem dotyczy zabezpieczenia kadry medycznej. Diagności laboratoryjni, którzy nie będą 

opłacani godnie, po prostu nie przyjdą do zawodu. Problem istnieje po stronie uczelni 

medycznych, nabór na kierunek analityka medyczna spada. Zwróciła uwagę, że zgodnie 

z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej w laboratorium pracują diagności po kierunku analityka 

medyczna i lekarze ze specjalizacją z diagnostyki laboratoryjnej. Te dwa zawodowy znajdują 

się w jednym laboratorium i ich wynagrodzenia powinny być zunifikowane. Inną kwestią jest 

stanowiskowe różnicowanie wynagrodzeń związanych z przeszeregowaniem po uzyskaniu 
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tytułu specjalisty. Niestety takie osoby z tytułem specjalisty nie dostają przeszeregowania 

w swoich macierzystych podmiotach medycznych. Jeżeli mówimy o zabezpieczeniu w kadry 

medyczne to jest to kluczowe z punktu widzenia pracy w laboratoriach medycznych w systemie 

Covidu.  

Pani Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Polsce pracujących 

pielęgniarek i położnych na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowanych 231 tys. i 28 tys. 

położnych. Łączna kwota to 260 tys. Średnia wieku pielęgniarek co roku rośnie, na chwilę 

obecną wynosi 53 lata. Średnia wieku położnych to 50 lat. 80 tys. pielęgniarek i położnych jest 

powyżej 57 roku życia. Co roku 10 tys. nabywa prawa emerytalne. W tym roku stwierdzono 

5,7 tys. praw do wykonania zawodu czyli o połowę mniej osób niż tych, które nabywają prawa 

emerytalne. Stąd ta pogłębiająca się ciągle luka pokoleniowa, brak jest zastępowalności 

pokoleń, młodzież wchodząca do systemu nie zamortyzuje liczby odchodzących emerytów. 

Może być problem z pełnym zabezpieczeniem w świadczenia pielęgniarskie. Z tych 5,7 tys. 

zatrudnienie w zawodzie znalazło tylko 2,3 tys. osób. W 2020 roku zmarło w sumie 1200 

pielęgniarek i położnych, a z powodu Covid 71 osób. Około 1/5 60 tys. pielęgniarek i położnych 

pracuje na dwóch etatach, 11 tys. pracuje na 3 etatach. 75 tys. pielęgniarek pracuję na więcej 

niż 2 etatach. Mowa tylko o zidentyfikowanym płatniku. Stwierdziła, że problem związany 

z kadrą pielęgniarską będzie się pogłębiał. Niepokoją tegoroczni absolwenci, którzy weszli 

w małym stopniu do zawodu. Wydanych zaświadczeń do pracy za granicą jest porównywalnie 

do roku poprzedniego.  

Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwróciła uwagę, 

że po przedłużającym się okresie stanu epidemii pielęgniarki, które wcześniej deklarowały chęć 

pozostania pomimo nabycia praw emerytalnych rezygnują z pracy ze względu na konieczność 

ciągłej dyspozycyjność i ciągłe zagrożenie zdrowia.  

Pani Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwróciła uwagę także 

na problem, iż w POZ pielęgniarki i położne są starsze ok. 5-7 lat. Duża liczba absolwentów 

szuka pracy w otwartej opiece zdrowotnej. Duża część chce pracować w szpitalu, ale 

niekoniecznie na internie, chirurgii, neurologii czy w ZOL. W takich oddziałach konieczne jest 

wejście opiekuna medycznego jako personelu pomocniczego dla pacjenta i dla pielęgniarek.  

Pani Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ odnosząc się do kwestii personelu pomocniczego 

zwróciła uwagę na ogromny problem z personelem podstawowym w szpitalach, który pogłębiła 

sytuacja epidemii COVID, szczególnie ostatni okres dotyczący dodatków covidowych. 

Rezygnuje personel pomocniczy, który jest zatrudniony w izbach przyjęć, na SORach dlatego, 

że te osoby nie dostały dodatku covidowego. Zgłaszane są problemy w zakresie podstawowego 
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zabezpieczenia w sanitariuszy, salowe, noszowych. Tego personelu nie ma z powodu tak 

niskich wynagrodzeń w szpitalach.  

Pani Maria Ochman, NSZZ „Solidarność” zapytała czy pani Prezes Małas odnosiła się do 

zmiany ustawowej rozszczelniającej możliwość zatrudnienia pracowników spoza Unii 

Europejskiej czy Izba odnotowała tego typu zgłoszenia, obecność związaną ze zmianą 

ustawową. Zgodziła się również z Prezes Małas w zakresie konieczności uporządkowania 

systemu efektywnego wykorzystania kadr pielęgniarskich. Dodała, że popiera również 

wypowiedź Przewodniczącej Ptok dotyczącą konieczności uregulowania kwestii dodatku 

covidowego, jeżeli chcemy odzyskać zaufanie tej grupy personelu, który wykonuje prace 

pielęgnacyjno-opiekuńcze.  

Pani Przewodnicząca Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych zwróciła się do 

Prezes Małas o wyjaśnienie oraz o stanowisko przedstawiciela NIL-u w zakresie sytuacji 

lekarzy w związku ze zmianą przepisów dotyczących wymogów kwalifikacyjnych dla osób 

spoza Unii Europejskiej.  

Pani Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w odpowiedzi na 

pytanie Przewodniczącej Ochman wyjaśniła, że jest 300 pielęgniarek wykonujących prace 

spoza Unii Europejskiej. Są to głównie Ukrainki i Białorusinki. Ta liczba już wcześniej została 

zarejestrowana. W tej chwili zgodnie z nową ustawą około covidową wpływa bardzo dużo 

zapytań, które następnie są kierowane do Ministerstwa Zdrowia, które zajmie się badaniem 

dokumentów i stwierdzeniem prawa. Według nowych przepisów Izba otrzyma z Ministerstwa 

nakaz wydania prawa. Na chwilę obecną nie wydano ani jednego prawa wynikającego z tej 

ustawy.  

Pan Tomasz Imiela, Członek Naczelnej Rady Lekarskiej powiedział, że te wnioski w tej 

chwili zaczynają wpływać na poziomie Okręgowych Izby Lekarskich. Nie przyznano żadnego 

prawa do wykonywania zawodu osobom, które złożyły te wnioski, gdyż wnioski były 

niekompletne. Zwrócono się o uzupełnienie wniosków o wymagane dokumenty. Jak do tej pory 

te wnioski nie wpłynęły ponownie. Zainteresowanie jest ale na tę chwilę nie wydano żadnego 

prawa do wykonywania zawodu. 

Pani Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zwróciła się do Ministra Miłkowskiego 

z pytaniem, czy do Ministerstwa wpływają wnioski i czy rośnie zainteresowanie pracowników 

z zagranicy w związku ze zmianą ustawy o wzmocnieniu kadr medycznych. 

Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwa Zdrowia powiedział, że 

według danych na 9 lutego 2021 roku wniosków na różnym etapie postępowania: 73 lekarzy 

wg pierwszej nowelizacji na wyznaczone czas i miejsce i 19 wniosków o warunkowe 
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wykonywanie – tryb uproszczony prawa do wykonywania zawodu. Część wniosków została 

już przekazana do Okręgowych Izb Lekarskich, co najmniej 14 decyzji zostało wydanych 

i lekarze czekają na wydanie prawa do wykonywania zawodu przez Okręgową Izbę Lekarską. 

Zainteresowania jest duże, głównie z Białorusi, Ukrainy i Rosji, w bardzo różnych 

specjalnościach.  

Pani Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ zapytała o zainteresowanie pracą w Polsce 

pielęgniarek i położnych z zagranicy.  

Pani Greta Kanownik, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych 

w Ministerstwie Zdrowia powiedziała, że zainteresowanie metodą uproszczoną ze strony kadr 

medycznych jest bardzo duże, również po stronie pielęgniarek i położnych oraz ratowników 

medycznych. W przypadku pielęgniarek na dzień dzisiejszy zostało złożonych 6 wniosków na 

czas i miejsce i 7 wniosków na tzw. warunkowy PWZ a w przypadku ratowników dwie osoby 

złożyły wnioski na tzw. PWZ. Wyjaśniła, iż warunkowe prawo wykonywania zawodu dotyczy 

zatrudnienia medyków przede wszystkim w szpitalach covidowych, natomiast na czas i miejsce 

jest wskazany podmiot leczniczy, jak i czas oraz zakres czynności jaki ma wykonywać dany 

medyk w danym podmiocie leczniczym. Następnie przedstawiła informację Ministerstwa 

Zdrowia na temat kadr medycznych, które prezentuje m.in. działania jakie zostały podjęte 

w okresie epidemii, aby umożliwić studentom ostatniego roku i studiów podyplomowych 

ukończenie edukacji, w celu zwiększenia kadry medycznej do zabezpieczenia ciągłości 

świadczeń zdrowotnych. Podkreślono, iż priorytetem Ministerstwa Zdrowia było jak 

najszybsze wprowadzenie medyków do systemu. 

 

Informacja Ministerstwa Zdrowia stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.  

 

Ad 2. 

Uzgodniono, iż kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia 

RDS w dniu 3 marca 2021 r. zostanie poświęcone podsumowaniu stanu ochrony zdrowia po 

roku trwania pandemii. Zwiększenie dostępności usług i kadr medycznych. Dyskusja na temat 

funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 15 marca 2021 r. zostanie podjęty m.in. 

temat farmacji i dodatków covidowych.  

 



12 
 

Pani Przewodnicząca Krystyna Ptok, FZZ wobec wyczerpania wszystkich punktów 

porządku obrad podziękowała obecnym za wzięcie udziału w spotkaniu i zamknęła 

posiedzenie.  

 

 

 

 

Krystyna Ptok 

/-/ 

Przewodnicząca Zespołu 

 

Protokół przyjęto na posiedzeniu doraźnego Zespołu 

 

 

Sporządziła 

Marlena Wiśniewska 

Biuro Rady Dialogu Społecznego  


