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Stanowisko  

Dolnośląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 

 z dnia 6 grudnia 2022 roku 

         

Przedstawiciele Dolnośląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego wyrażają głębokie zaniepokojenie ostatnimi wypowiedziami  

Prezesa PiS oraz innych polityków Zjednoczonej Prawicy, bezpodstawnie 

atakujących środowisko lekarskie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ostatnim 

czasie stwierdził, że "pogoń za pieniądzem" w środowisku lekarskim "jest 

przesadna" i podkreślił, że "trzeba coś z tym zrobić". W naszej ocenie takie 

stwierdzenia, zawierające niedookreślone groźby, mają odwrócić uwagę 

społeczną od rzeczywistych problemów w funkcjonowaniu służby zdrowia w 

Polsce oraz są dewastujące dla życia i debaty publicznej. To nie poziomy 

zarobków lekarzy, pielęgniarek czy przedstawicieli innych zawodów zaufania 

publicznego (w niektórych przypadkach rażąco przecież niskie) są czynnikami 

degradującymi poszczególne obszary funkcjonowania państwa     i 

społeczeństwa, lecz brak racjonalnego i adekwatnego działania elit 

rządzących. Chaotyczne zarządzanie systemem lecznictwa zamkniętego, 

obsadzanie stanowisk dyrektorów szpitali osobami z nominacji partyjnych,  

system prawny nastawiony na karanie za błąd medyczny, zamiast  na 

rekompensatę szkody i eliminację jej przyczyny powoduje, że coraz więcej 

lekarzy i pielęgniarek ucieka ze stwarzających zagrożenie dla pacjentów          

i personelu szpitali publicznych do sektora prywatnego. Powoduje to też, że 

młodzi lekarze unikają podejmowania trudnych specjalizacji zabiegowych, 

które ze względu na skomplikowaną naturę tworzą warunki do pojawiania się 

bezpodstawnych roszczeń ze strony pacjentów.  

DFZZP apeluje do wszystkich stron życia publicznego w Polsce o 

zaprzestanie uprawiania polityki kosztem dewastacji poczucia 



 

 

bezpieczeństwa Polaków oraz o powrót do racjonalnej i merytorycznej 

dyskusji na tematy nie tylko służby zdrowia, ale również innych sfer 

funkcjonowania państwa. 

 

Dariusz Jackowski   – Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,  

Monika Janus  – Przewodnicząca  Rady  Izby Komorniczej we Wrocławiu, 

Sławomir Krześ    – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu,  

Maria Pałeczka   – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych              

w Wałbrzychu,  

Marcin Repelewicz – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby    

Aptekarskiej we Wrocławiu,  

Tomasz Scheffler   – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we   

Wrocławiu,  

Elżbieta Słojewska-Poznańska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek          i  

Położnych w Jeleniej Górze,  

Anna Szafran    – Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek     

i Położnych we Wrocławiu,  

Paweł Wróblewski  – Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.  

 

 

 

W imieniu DFSZZP 

 

Tomasz Scheffler 

 

 


