Do Lekarzy w Polsce
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
W lipcu ub. roku Sejm RP przyjął tzw. ustawę podwyżkową, która pozwoliła na pewien wzrost płac
lekarskich. Z pewnością jednak ustawy i podwyżek nie byłoby, gdyby nie zdecydowany protest
lekarzy: najpierw na Podkarpaciu, później także w kilku innych województwach. Wspomniane
podwyżki, jakkolwiek mają pewne znaczenie, nie zmieniają zasadniczo statusu materialnego lekarzy,
zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia, tym bardziej, że średnia płaca w gospodarce rośnie stale,
a nasze pensje od strajku do strajku.
Zarząd Krajowy OZZL, wyciągając wnioski z ubiegłorocznych protestów, przygotował plan działań
mających na celu radykalną zmianę sposobu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce,
która pozwoli na trwałą poprawę statusu zawodu lekarza, również materialnego. Głównym elementem
tych działań ma być osiągnięcie, wiosną br., gotowości strajkowej (i ewentualne przeprowadzenie
strajku), jednocześnie w możliwie największej liczbie placówek medycznych w całym Kraju.
Osiągnięcie gotowości strajkowej jest możliwe po przeprowadzeniu tzw. sporu zbiorowego. Jest on
prowadzony przez związek zawodowy z pracodawcą (dyrektorem), a jego podstawą są żądania
dotycząca warunków pracy i wynagradzania. OZZL opracował jeden, wspólny dla wszystkich, wzór
żądań stanowiących podstawę sporu zbiorowego. Są one zgodne z ustaleniami Krajowego Zjazdu
Lekarzy ze stycznia 2006r (płaca dla lekarzy bez specjalizacji w wysokości 2 x średnia krajowa, dla
specjalisty 3x średnia krajowa, czternastodniowy urlop szkoleniowy rocznie).
Aby te działania przyniosły zamierzony skutek, musi być gotowych do strajku: 400 – 500 szpitali w
Kraju, w – przynajmniej – 12 województwach. Przygotowania w wielu regionach już się rozpoczęły.
Do sporów przystępują organizacje OZZL z tych województw, które strajkowały w ub. roku. Dołączają
się szpitale woj. Pomorskiego, Warszawy i znaczna część Małopolski. Ale to za mało. Wśród białych
plam są m. innymi Dolny Śląsk, Kraków, Podlasie, Zachodnie i Środkowe Pomorze, woj.
Lubuskie. Jest to sytuacja zupełnie niezrozumiała, którą wykorzystuje minister zdrowia ogłaszając
triumfalnie, że lekarze są niezdolni do protestu.
Nie bójcie się. Naszą intencją nie jest narażenie kogokolwiek z lekarzy, ani doprowadzenie do ruiny
finansowej tej, czy innej placówki. Nie będzie zatem izolowanych strajków w tym, czy innym szpitalu.
Będzie albo jeden ogólnopolski strajk w 400500 szpitalach w Kraju, który doprowadzi do przełomu
w reformowaniu służby zdrowia, albo nie będzie żadnego.
Apelujemy do Was i prosimy: utwórzcie organizację terenową OZZL w swoim szpitalu i
przystąpcie natychmiast do sporu zbiorowego, zgodnie ze wzorem ustalonym przez OZZL. Te
działania są proste do przeprowadzenia, wymagają tylko odrobiny chęci. Zarząd Krajowy OZZL
udzieli wszelkiej pomocy. Powstał specjalny zespół osób, które – w razie potrzeby – przyjadą do
każdego szpitala, wyjaśnią wątpliwości, pomogą przeprowadzić zebranie założycielskie OZZL i
wszcząć spór zbiorowy. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej OZZL:
www.ozzl.org.pl. Można też pisać na adresy: ozzl@ozzl.org.pl lub kbukiel@ozzl.org.pl
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