
                                     

Stanowisko i postulaty Porozumienia Rezydentów OZZL 

Domagamy się ogłoszenia i formalnego zagwarantowania społeczeństwu 
reformy ochrony zdrowia, która zapewni:  

1. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu europejskiego nie 
niższego niż 6,8 PKB w przeciągu trzech lat. 

1. Likwidację kolejek. 
2. Rozwiązanie problemu braku personelu medycznego. 
3. Likwidację biurokracji w ochronie zdrowia. 
4. Poprawę warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia. 

Protest głodowy jest konsekwencją braku pozytywnej reakcji rządzących na 
wszystkie inne, wcześniejsze i bardziej łagodne formy wpływania związków 
zawodowych na rządzących 
w sprawie reformy ochrony zdrowia, w tym liczne listy, petycje, stanowiska, 
manifestacje, jak również obywatelski projekt USTAWY W SPRAWIE WARUNKÓW 
ZATRUDNIENIA W OCHRONIE ZDROWIA, pod którym Porozumienie Zawodów 
Medycznych zebrało prawie 240 tyś. podpisów.  

Kto bierze udział w proteście? 
Lekarze rezydenci z PR OZZL oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych. PR 
OZZL jest organizatorem protestu, protest popiera Porozumienie Zawodów 
Medycznych, największa reprezentacja pracowników ochrony zdrowia w Polsce, 
skupiająca 12 ogólnopolskich związków zawodowych i inne organizacje. 

Czy wszyscy rezydenci będą głodować?  Co będzie działo się wokół protestu? 
Głodować będą wybrani reprezentanci PR OZZL. Inne osoby wesprą protest biorąc 
udział w akcji oddawania krwi w regionalnych punktach krwiodawstwa w 
największych miastach w całej Polsce. 

Do kiedy potrwa głodówka? 
Protest głodowy z założenia jest bezterminowy. Może się zakończyć polubownie, 
gdy rząd przedstawi nam dokumenty, zapewniające realizacje naszych postulatów 
lub stan zdrowia osób, które podjęły tę heroiczną decyzję zmusi ich do zaprzestania 
głodówki. Mamy nadzieje, że sytuacja rozwiąże się szybko porozumieniem z rządem 
i nie dojdzie do żadnej tragedii.  

Co stanowi aktualnie największy problem systemu? 
• najniższe w Europie publiczne nakłady na ochronę zdrowia (tylko 4,7% 

PKB; w innych krajach od 6% do 11%, a w USA nawet 17%; według OECD 
minimum to 6% PKB) 

• upokarzające pacjenta i medyka kolejki (pilna wizyta u kardiologa 
dziecięcego 4 miesiące, oczekiwanie na diagnozę raka piersi jedyne 37 
tygodni) 



                                     

• braki personelu medycznego (W Polsce na 1000 mieszkańców mamy tylko 
24,6 osób zatrudnianych w sektorze medycznym  w tym  lekarze 2,2, 
pielęgniarki 5,1. Dla porównania w Niemczech 61,4 a we Francji 63,5) 

• biurokracja (10 minut na biurokrację, a 5 dla pacjenta) 
• źle wynagradzany personel medyczny (14 zł za godzinę ratowania twojego 

życia) 

Czy chcemy zarabiać więcej? 
Nie tego dotyczy ten protest. Ten protest dotyczy całego systemu ochrony zdrowia, 
a nie wybranego fragmentu. 
Patrząc całościowo rażąco brakuje środków na leczenie chorych, na zakupy sprzętu, 
na skrócenie kolejek, na zapobieżenie tym wszystkim dramatom, które dzieją się na 
co dzień. Dlatego głównym postulatem jest wzrost nakładów na ochronę zdrowia 
oraz konkretne działania poprawiające sytuację personelu ochrony zdrowia, 
którego już prawie nie ma. Jest jednak oczywiste, że elementem poprawy stanu 
publicznej ochrony zdrowia muszą być sprawiedliwe wynagrodzenia dla personelu 
medycznego.    

Kto zajmuje się waszymi pacjentami w czasie tej akcji? 
Nasi pacjenci w żaden sposób nie ucierpią na tej akcji.  

Jaki będzie następny etap akcji?  
29.09.2017 r. PZM powołał już Komitet Protestacyjny. Nie zamierzamy wycofać się z 
walki o lepszy system ochrony zdrowia. 

Czym był Obywatelski projekt ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie 
zdrowia? 
Obywatelski projekt ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia był 
wypracowaną przez całe środowisko medyczne  propozycją ustawy, która określa 
płace minimalne 
w odniesieniu do średniej krajowej dla poszczególnych grup zwodów medycznych. 
Projekt ustawy bierze pod uwagę niezbędne wykształcenie, specjalizacje, 
obciążenie 
i odpowiedzialność, staż pracy. Był to pretekst do rozpoczęcia ogólnopolskiej 
dyskusji o poprawie systemu ochrony zdrowia. 

Przecież rząd już uchwalił podwyżki i inne ustawy o systemie ochrony zdrowia. 
Proszę wczytać się w treści ustaw. To pozorne zmiany i obietnice.  Ustawa o płacach 
minimalnych w rzeczywistości konserwuje obecny stan.  

Czy protestujemy przeciwko ministerstwu? 
Nie. Próbujemy pomóc ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi przekonać ministra 
finansów i innych polityków, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia to inwestycja 
w zdrowie polskiego społeczeństwa, która wszystkim się opłaca.  



                                     

Jak wygląda nasza sytuacja? 
Już dziś mamy najmniej medyków na głowę mieszkańca w całej Unii Europejskiej 
i najmniejsze nakłady na ochronę zdrowia, ale politycy tego nie widzą, bo zwykle są 
traktowani w sposób uprzywilejowany  omijając kolejki, w których czekają normalni 
pacjenci.  Sytuacja kadrowa jest na tyle dramatyczna, że musimy pracować na 
dwóch, trzech etatach nie dlatego że chcemy - jak politycy próbują wmówić 
obywatelom, ale dlatego, że bez naszej dodatkowej pracy szpitale przestałyby 
funkcjonować. Jesteśmy moralnie zobligowani do pomocy chorym, kiedy nasz 
przełożony dzwoni i mówi, że nie ma kim obsadzić dyżuru, często nie mamy wyboru. 

Dlaczego żaden z kolejnych rządów nie zadbał zreformował systemu 
Problem trwa od prawie 30 lat i kolejne rządy, kolejni ministrowie nic z nim nie 
robią. Dla kolejnych ministrów finansów to tylko koszt. Taka polityka jest wyrazem 
arogancji Rządu wobec niemal 600 tysięcznej rzeszy pracowników ochrony zdrowia i 
jest  okradaniem pacjentów, którzy płacą na ochronę zdrowia. 

Nie widać niedoborów w zatrudnieniu w ochronie zdrowia 
Pracownicy muszą pracować na kilka etatów i dlatego nie widać tak bardzo 
niedoborów w zatrudnieniu. Należy jasno podkreślić, ze tylko dzięki heroizmowi i 
zaangażowaniu pracowników medycznych ten system się nie rozpadł. Niestety 
wzrastająca średnia wieku wśród lekarzy i pielęgniarek naturalnie spowoduje, że 
bez wprowadzenia postulowanych przez nas zmian, niedługo system pęknie. Do 
tego dochodzi demografia. Mamy coraz więcej noworodków i seniorów, który 
szczególnie potrzebują pomocy medycznej. 

Czym jest Porozumienie Zawodów Medycznych (PZM)? 
PZM to inicjatywa wszystkich zawodów medycznych, która skupia największe 
związki zawodowe zawodów medycznych. PZM powstało w celu zwrócenia uwagi 
 opinii publicznej 
i rządu na warunki zatrudnienia na etatach w publicznej w ochronie zdrowia w 
Polsce i ich realnej poprawy. 
Związki Zawodowe i Organizacje skupione w PZM 

1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii. 
2. Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego. 
3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii.  
4. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych  Radioterapii. 
5. Krajowy Związek Zawodowy  Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.  
6. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii. 
7. Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia. 
8. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. 
9. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. 
10. Związek Zawodowy  Techników Farmaceutycznych. 
11. Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. 
12. Polski Związek Logopedów, 
13. Protest Dietetyków stowarzyszenie. 
14. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej. 
15. Związek Zawodowy Lekarzy MSW. 



                                     

Hasła 
·       Czas na zdrowie plus.  
·       Chcemy leczyć w Polsce. Chcemy leczyć godnie 
·       Krótsza kolejka. Dłuższe życie. 
·       Tak dla pacjenta. Nie do biurokracji. 
·       Nie będzie komu leczyć. Podziękuj politykom. 
·       Politycy obiecują, pacjentów oszukują. 
·       Nie oszczędzaj na pacjencie! 
·       Zdrowie jest najważniejsze. 
Pilna wizyta u kardiologa dziecięcego już za 4 miesiące. Podziękuj politykom. 
Oczekiwanie na diagnozę raka piersi jedyne 37 tygodni. Podziękuj politykom.     
Najmniej w Europie personelu medycznego na 1000 mieszkańców. 
14 zł za godzinę ratowania twojego życia. Podziękuj politykom. 
Całe 15 minut dla pacjenta w tym 10 na biurokrację. Podziękuj politykom. 


