
 

 

 

  

  

 

 

                                                 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 1.07.2021r. 

Pan 

Jarosław Kaczyński 

Wiceprezes Rady Ministrów  

 

 

W imieniu Związków Zawodowych reprezentujących Branżę Ochrony Zdrowia oraz w imieniu Samorządów 

Zawodowych Zawodów Medycznych, zwracamy się do Pana z wnioskiem o odwołanie Ministra Zdrowia Adama 

Niedzielskiego z zajmowanego stanowiska, z powodu całkowitej utraty zaufania do niego w naszym  środowisku 

oraz braku możliwości poprawy w tym zakresie.  

 

Współpraca przedstawicieli naszych zawodów z aktualnym Ministrem Zdrowia od dawna jest całkowicie 

nieudana, a błędy Pana Ministra w ocenie sytuacji w systemie opieki zdrowotnej, wybiórcze podejmowanie 

działań w sprawach istotnych dla systemu oraz usilne podtrzymywanie swoich autorytarnych, niekorzystnych 

decyzji kończą się wielką stratą dla polskiego pacjenta i pracowników ochrony zdrowia.  

 
Działania obecnego Ministra Zdrowia pogarszają dostęp do opieki zdrowotnej, zwiększają migrację zewnętrzną  

i wewnętrzną pracowników systemu opieki zdrowotnej oraz zniechęcają absolwentów kierunków medycznych 



do podejmowania pracy w zawodzie w Polsce, potęgując tym samym szybki wzrost średniej wieku pracowników 

publicznego systemu opieki zdrowotnej. Epidemia COVID-19 nadwątliła i tak nienajlepszą sytuację kadrową,  

a o niewątpliwych błędach w walce z pandemią świadczy sytuacja, w której w ostatnim roku  

w Polsce liczba zgonów przekraczająca wieloletnie średnie jest najwyższa w Europie.  

 

Pragniemy podkreślić, że zaangażowanie naszego środowiska w procesy wspomagające prace nad systemem 

opieki zdrowotnej może i powinno być znacznie większe, ponieważ dysponujemy gronem ekspertów i gotowymi 

rozwiązaniami usprawniającymi działania systemu na rzecz polskiego pacjenta. Wymaga to jednak szerokiej  

i bliskiej współpracy z resortem odpowiedzialnym za opiekę zdrowotną, a tej współpracy po prostu nie ma. Nasze 

zażenowanie wywołują kolejne publiczne zapewnienia Pana Ministra o prowadzeniu dialogu i rozmowach  

ze związkami zawodowymi i samorządami w sytuacji, gdy przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia ignorują inne niż 

swoje rozwiązania, a od strony społecznej oczekują jedynie bezwzględnej akceptacji ministerialnych propozycji.  

Działania w tym zakresie Ministra Zdrowia to nie jest dialog i wspólne rozwiązywanie problemów systemu 

ochrony zdrowia, to monolog władzy nieliczącej się z pacjentem i personelem, podszyty ignorancją  

i przekonaniem o własnej wyższości. 

 

Wnioskujemy o bezpośrednie spotkanie Pana z przedstawicielami naszych zawodów, których wyraźne 

stanowiska w kwestii obecnego Ministra Zdrowia zawarte są w załącznikach do tego listu. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


