
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Zdrowia 

nr posiedzenia: 99 

data posiedzenia: 5 września 2022 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 
 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych. 

2. Informacja Ministra Zdrowia na temat sytuacji epidemicznej i podjętych działań dla 
mieszkańców w związku z zatruciem Odry. 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 senatorowie członkowie komisji: 

Margareta Budner, Alicja Chybicka, Dorota Czudowska, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Wojciech Konieczny, Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Bogusława Orzechowska,  
 

 goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 
podsekretarz stanu Piotr Bromber ze współpracownikami, 
podsekretarz stanu Maciej Miłkowski ze współpracownikami, 

zastępca prezydenta m.st. Warszawy Renata Kazanowska, 
Narodowy Fundusz Zdrowia: 

prezes Filip Nowak, 
Wielkopolski Związek Szpitali: 

prezes zarządu Remigiusz Pawelczak, 
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie: 

dyrektor Jerzy Friediger, 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych: 

wiceprezes Mariola Łodzińska. 
 

 

Ad 1.  

 Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera podkreśliła, że posiedzenie zostało 
zorganizowane w związku z trudną sytuacją w szpitalach po wejściu w życie ustawy o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych. Nowelizacja wprowadziła od 1 lipca 2022 r. wyższe minimalne 
wynagrodzenia pracowników i zmieniła system ich finansowania.  
Podczas dyskusji dyrektorzy szpitali powiatowych zgłaszali brak wystarczających środków na 



 

 

ustawowe podwyżki dla personelu. W ich ocenie przyjęto wadliwy algorytm podziału środków. 
Wskazywali jednocześnie na rosnące koszty utrzymania podmiotów leczniczych, 
spowodowane nie tylko rosnącą inflacją, ale także wzrostem cen energii, gazu, leków czy 
wywozu śmieci. Apelowali o urzeczywistnienie wyceny. Wskazywali ponadto na wątpliwości 
dotyczące przeprowadzania prawidłowej kwalifikacji pracowników do właściwej grupy 
zawodowej. 
Wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kazanowska poinformowała, że zostały podpisane 
wszystkie aneksy do umów z NFZ dotyczące realizacji kontraktów przez warszawskie 
placówki medyczne, dzięki czemu otrzymają one pieniądze na podwyżki najniższych 
wynagrodzeń. Podkreśliła, że spośród 10 szpitali w 5 brakuje środków na podwyżki. 
Negatywnie oceniła podział dodatkowych środków między szpitale pierwszego i drugiego 
poziomu zabezpieczenia. W jej ocenie przypadek każdego ze szpitali powinien być 
rozpatrywany indywidualnie. Pilnej zmiany wymagają też podpisane aneksy umów z NFZ. 

Ad 2.  

 Informację na temat sytuacji epidemicznej i podjętych działań dla mieszkańców w związku 
z zatruciem Odry przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski. 
Podkreślił, że to Państwowa Inspekcja Sanitarna jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo 
żywności i wody i to ona nadzoruje wszystkie ujęcia wody pitnej dla ludzi i zwierząt i w tym 
zakresie monitoruje wszystkie próbki zgodnie z planem działań, ma też nadzór nad 
kąpieliskami, także tymi, które są na Odrze i jej dorzeczach. Zaznaczył, że resort zdrowia 
uczestniczył w spotkaniach dotyczących sytuacji na Odrze, ale jako obserwator. Jednocześnie 
zapewnił, że resort ma nadzór nad zdrowiem obywateli. 
Zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska poinformowała, że w kwestii 
monitoringu ujęć wody przeznaczonej do spożycia w związku z sytuacją na Odrze wydano 
polecenia dla 5 wojewódzkich inspekcji sanitarnych i później okresowo jeszcze dla 
województw łódzkiego i wielkopolskiego, dotyczące rzek Ner i Barycz, dopływów Odry, gdzie 
obserwowano śnięte ryby. Dodała, że kontrolowano wodę surową, czyli jeszcze przed 
przefiltrowaniem, z ujęć powierzchniowych, jak i głębinowych do 2 km od rzeki Odry, a także 
ze studni prywatnych i z tych, z których czerpana jest woda do działalności gospodarczej, gdzie 
istniało ryzyko przesączenia się wody z Odry. 

 

Opracowano w BPS 
 


