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Interpelacja w sprawie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 
28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z wystąpieniem COVID-19  

 

Warszawa, dnia 1 grudnia 2020 r.

Pan 
Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Interpelacja

Szanowny Panie Premierze,

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt.7 z dnia 9 maja
1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), oraz art. 191-193 Regulaminu Sejmu

 zwracam się do Pana Premiera w sprawie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 28 października 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z
wystąpieniem COVID-19  

 

                W związku prośbą o podjęcie interwencji, która wpłynęła do mojego biura poselskiego, a dotyczy
Stanowiska Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów z dnia 30 listopada 2020 r.  w sprawie
wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z

 przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19  zwracam się do Pana
Premiera z pytaniem:

1. Jakie działania i rozwiązania prawne mające na celu realizację postulatów zawartych  w w/w
piśmie są lub będą podejmowane przez Rząd RP ?

Stanowisko ZZA dotyczy protestu przeciwko:



1.  

-  Odebraniu dodatku dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w leczenie chorych na
COVID-19 przez Sejm RP i Prezydenta RP jest działaniem, które podważa zaufanie personelu medycznego
do władz, które powinno być podstawą do skutecznej walki z pandemią

- Różnego poziomu wynagrodzenia pracowników pracujących na tych samych stanowiskach i wykonujących
tego samego rodzaju prace jest w sposób oczywisty niesprawiedliwy i będzie powodował frustrację i konflikty
wśród personelu pracującego obecnie często w stanie skrajnego wyczerpania, które mogą w istotny sposób
wpłynąć na obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego leczonych pacjentów

- Wprowadzenie tej zmiany może spowodować przesunięcia kadrowe ze szpitali, które obecnie odgrywają
kluczową rolę w leczeniu najciężej chorych pacjentów na Covid-19 do szpitali tymczasowych, w których
leczenie dotyczy niewielkiej liczby pacjentów będących w stanie lekkim, co w sposób oczywisty jest
działaniem nieefektywnym i nieracjonalnym 

2. Czy w związku z tym zostanie ponownie przywrócony dodatek dla wszystkich pracowników ochrony
zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19? Jeśli odpowiedz jest twierdząca proszę o
określenie terminu kiedy to nastąpi, jeśli odpowiedz jest odmowna proszę o szczegółową informację jaka jest
tego przyczyna.

Pełną treść w/w Stanowiska ZZA przekazuję z załączeniu.

 

      Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                                                                              
                                                                                                      Gabriela Lenartow icz

Załączniki
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