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Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 14 marca 2016 roku 

w sprawie sytuacji w służbie zdrowia 

 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego stwierdza, że warunkiem 

stabilnego i sprawnego funkcjonowania ochrony zdrowia jest poziom finansowania świadczeń 

medycznych i uszczelnienie systemu. W tym celu należy zorganizować monitoring rejestracji 

wszystkich podmiotów funkcjonujących w systemie i świadczonych przez nie usług w skali mikro 

 i makro. Konieczne jest dopasowanie podaży tych usług do potrzeb społeczności lokalnych oraz 

specyfiki demograficznej ludności naszego kraju. 

Nieodzowna jest rzetelna wycena świadczeń zdrowotnych,  w oparciu o którą powinno 

przebiegać kontraktowanie usług. W celu skrócenia kolejek oczekujących niezbędne jest m.in. 

wdrożenie gwarancji zapłaty za ponadlimitowe świadczenia. 

W celu powstrzymania dalszej emigracji zarobkowej pracowników medycznych jest 

zapewnienie trwałych zasad zatrudnienia i wynagradzania, z uwzględnieniem szkoleń, wymaganych 

standardami Unii Europejskiej. Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 

opowiada się za koniecznością systemowego uregulowania tego problemu. 

Z analizy danych statystycznych i prognoz dotyczących zawodu pielęgniarek i położnych 

wynika, że jeśli nie nastąpi podjęcie działań zaradczych, w niedługim okresie czasu należy spodziewać 

się deficytu w tej grupie zawodowej na poziomie grożącym paraliżem w funkcjonowaniu zakładów 

ochrony zdrowia. Podobny problem występuje także w innych zawodach medycznych. 

Rozwiązanie problemu niskich wynagrodzeń musi obejmować wszystkie grupy zawodowe. 

Inaczej wywłoce efekt w postaci konfliktowania środowisk, powszechnego poczucia 

niesprawiedliwości i roszczeń niemożliwych do zaspokojenia przez pracodawców, nieposiadających 

odpowiednich środków finansowych. 

Dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego i życia mieszkańców naszego województwa 

niezbędne jest zabezpieczenie środków na działalność statutową Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji 

Sanitarno –Epidemiologicznych. W budżecie na 2016 rok brak środków na wydatki majątkowe oraz 

zakupy inwestycyjne: sprzętu laboratoryjnego, transportowego, informatyczno-komputerowego itp., 

skutkować będzie niebezpiecznym ograniczeniem wykonywania działalności kontrolno-inspekcyjnej. 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zwraca się z wnioskiem do 

Ministra Zdrowia o podjęcie w trybie pilnym działań naprawczych systemu opieki zdrowotnej, a także 

o stworzenie w dialogu społecznym prawnych (ustawowych) oraz finansowych podstaw do ustalenia 

dla wszystkich pracowników służby zdrowia poziomu wynagrodzeń odpowiadającego realnej 

wartości ich pracy. 
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